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PROF. BELKIS MUTLU
Mimar Sinan Üniversitesi
Resim ve Heykel Müzesi
Müdürü
1987 yılı Müzemizin büyük Atatürk tarafından
kuruluşunun 50’inci yılı olduğundan bültenimizin
içeriğinin biraz farklı olmasım istedik. Herşeyden
evvel müzenin kurulduğu günlerin hazırlık heyecanını
yaşamış olanların hatıralarını tespit etmeyi amaçladık.
Zira resmi belge ve arşivlerde öyle günlerin sıcaklığını
ve telaşım yansıtacak ayrıntılar yoktur. Üstelik
Atamızın kültür hayatımızla ilgili bir kararının nasıl
fiilayata dönüştüğü de şahitlerinin cümleleriyle yarına
canh bir biçimde intikal etmeliydi. Lütfedip de bize
bunları nakledenlere müzemizin tarihine yaptıkları
hizmetten dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Yerli ve yabancı sergilerin birbirini izlediği 1987
yılında, bir yandan Müze Derneğinin davet ettiği seçkin
Türk sanatçıları bir öğle yemeğinde buluşurken, diğer
yandan müzecilik ve güncel sorunlar 3 ayrı bilimsel
toplantıda tartışıldı. Gelenekselleşen konferans, söyleşi
ve gezi programları yanında müzikle ilgili faaliyetler
müzemizde daha da çoğaldı ve ayrıca 3 tane bale
gösterisi yapıldı. Bütün bu faaliyetler müzemizin bir
sanat merkezi olma yolundaki gelişmesinde önemli
aşamalar oluşturuyor.
Fakat kuşkusuz 87 yılının en önemli sanat olayı I.
İstanbul Plâstik Sanatlar Bienal’i içinde yer alan
sergilerdi. Hareket köşkünde açılan Çağdaş Fransız
Sanatı Sergisi, uluslararası sergileme boyutlarına
geçilmekte olduğunu kanıtlarken, Müzenin iki büyük
orta salonunda yer alan "Türk Koleksiyoncuları” sergisi
de ülkemizde sanatçıyla, sanatsever arasında artık bir
köprünün var olduğunu gösterdi.

Müzenin yetersizlikleri ve eksikleri böyle olaylarda
daha çok göze batıyor. Fakat bizim amacımız zaten
zaaflarımızı gizlemek değil, onlara çözüm aramak.
Resim Heykel Müzesi ikinci elli yılma girerken bu son
yılların deneyimlerinden yararlanmak gerekecek; bu
deneyimler bize müzenin daima açık ve hizmete hazır
olması
gerektiğini
öğretti.
Ayrıca
İstanbuPlu
sanatseverin ilgisinin müze için hayati bir önem
taşıdığını biliyor ve sorunlarımızı onun sayesinde^
çözeceğimize de inanıyoruz.
1937 yılında Atatürk’ün kurarak hepimize bıraktığı bu
emaneti onun dünya görüşüne uygun çağdaş bir
biçimde yaşatmak için gösterdiğimiz çabaların ancak
onun izinden gidenlerin desteğiyle başarıya ulaşacağını
gösteren kanıtların en başında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin müze binasının tamirinde gösterdiği
hassasiyet geliyor. Eserlerin çağdaş bir aydınlatmaya
kavuşturulması için sanatseverlerin şimdiden yapmaya
başladıkları yardımlar ise çevrenin müzeye sahip
çıktığını gösteriyor.
50 yıl bir müze için ilk gençlik dönemidir, bundan
sonraki yıllarda İstanbul Resim Heykel Müzesi
toplumun artan ilgisi ve benimsemesiyle giderek
olgunlaşacak ve kurucusunun anısına lâyık bir düzeye
ulaşacaktır. Müzede kurulduğu günden beri bütün
çalışanların ortak amacı olan bu düzeye ulaşmak için
gösterilen çabalara biz de bütün gücümüzle katkıda
bulunuyor ve bizden sonrakilerin yine aynı yolda
yürüyeceğini biliyoruz.

Resim ve Heykel Müzesi açılışı
20 Eylül 1937

50.YILINDA M Ü Z E ___________
Ulu Önderimiz Atatürk 1937 yılının 20. günü
Dolmabahçe Sarayı Veliaht dairesini ülkemizin ilk
Plastik Sanatlar Müzesi olarak halka açarken
herşeyden önce "Milli Saraylarımızı kültür hâzineleri
olarak halka maletmek" politikasının en belirgin
adımım atıyordu. Bu müzeyi Güzel Sanatlar Akademisi
Direktörlüğüne bağlarken kültür ve bilime verdiği
önemi bir kez daha vurguluyordu.
Aradan geçen 50 yıl müze için mutlu - mutsuz, verimli
-durgun, halka açık - halka kapalı, etkinliklerden
uzak-etkinliklerle dolu, kısacası kimi dikenli-kimi umut
dolu ve aydınlık bir yol üzerinde aktı gitti. Kimi gün
"müzede çökme ve yangın tehlikesi var" denildi. Kimi
gün "müze halka sanat sevgisi aşılamak için her
atılımın içinde" denildi.
Sonuç olarak inişli - çıkışlı, aydınlık - karanlık yıllar
ve günlerle dolu bir 50 yıl geride kaldı.
- Müzemiz 50. yılında ilk açıldığı gün gibi yine aynı
bilim ve sanat kurumuna bağlılığım sürdürüyor.

-

THE MUSEUM IN 50th YEAR

- Müzemiz 50. yıhnda "Milli Saraylarımızı kültür
hâzineleri olarak halka açmak ve mal etmek" yolunda
kararlı adımlarla yürüyen bir TBMM Başkam; Sayın
Necmettin KARADUMAN’ın önderliğinde Üniversite
- Milli Saraylar Daire Başkanlığı dayamşması ile
restorasyonunu gerçekleştiriyor.
1986 yılında yeşeren umutlar 1987 yılında sonuçlarını
ve meyvalarım veriyor. Ard arda halka açılan birimler,
ard arda açılan uluslararası sergiler, düzenlenen
konserler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler ile
dopdolu bir 50. yıl......
Ulu önderimizin 50 yıl önce umutlarla açtığı müzemiz,
50. yılında belki çok eksikliklerle, belki çok sıkıntılarla;
ama geleceğe umutla ve güvenle bakarak "Milh
Sarayların Kültür varlıkları olarak halka mal edilmesi"
yolunda Üniversitesinin bilimsel yönetiminde TBMM
Milh Saraylar Dairesi Başkanlığı ile dayanışma ve
yardımlaşmasını sürdürürek gelecek yılların mutlu
günlerini gerçekleştirmeye devam edecektir.

SABİT AYASBEYOĞLU
Resim ve Heykel Müzesi
İdari Müdürü

Atatürk açılış günü Ülkü ile...

1937’den 1987’ye ANILAR
MEMORIES FROM 1937 TO 1987
1987, müzemizin kuruluşunun 50. yıldönümü. Bu
vesileyle, müzenin kuruluş yıllarında hizmet vermiş
olan Sayın Cevad Memduh Altar’dan, o dönemdeki
hatıralarını bizlere anlatmasını rica ettik. Banda
aldığımız bu konuşmayı aynen naklediyoruz ve
kendisine Türk Sanatına yapmış olduğu hizmetler ve
katkılar için en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

CEVAD MEMDUH ALTAR
Sanat Tarihçisi, Müzikolog ve Sanat Yazarı
(İstanbul - 1902)
Tahsili:
Alemdar Numune Mektebi
Nişantaşı Sultanisi
Landeskonservatorium (Leipzig).
1964 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Ankara Üniversitesi, Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesi
Genel Müdür Program ve Haber yardımcısı
Üstlendiği Görevler:
1967 TRT Genel Müdür Program ve Haber Yardım
1927 Musiki Muallim Mektebi, Teori öğretmeni

cılığından emekli.

1930 Gazi Eğitim Enstitüsü, Sanat Tarihi ve Müzik
1983 Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Tarihi Öğretmeni (Ankara)
Fakültesi, İstanbul Devlet Konservatuarı
1935 Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel
Sanat Felsefesi Öğretim Üyesi
Müdürlüğü Şube Müdürü
Uluslararası Kurumlar Üyelikleri:
1943 Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü,
Radyo Dairesi Müdürü
1945 Başbakanlık Basın Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü, Genel Müdür Vekili,

Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
UNESCO’nun Kurucu üyesi (1947)
(Türkiye Milli Komisyonu)
Uluslararası Sanat Eleştiricileri Derneği (AICA) Üyesi

1951 Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü (Ankara)

Officier d’Acadömie nişanı (Fransa tarafından)

1954 Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel

Schiller Madalyası (Federal Almanya tarafından)

Müdürü.
1961 Ankara Devlet Konservatuarı, Sanat Tarihi,
Opera Tarihi, Kız Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu, Sanat Tarihi ve Estetik Öğretmeni.

RESİM VE HEYKEL MÜZESİNİN KURULUŞ
YILI ANILARIM
THE FOUNDATION YEARS REMEMBRANCES
Röportaj ve Metin Derleme: Sema Üşenmez

Benim bu konuda fikirlerimi alma inceliğini gösteren
Resim ve Heykel Müzesi İdaresine çok teşekkür
ederim. O tarihlerde Atatürk’ün bu konulara el
koyduğu seneler içerisinde, bu türlü hizmetlere emeğini
katmış bir sanat hizmetkârı olarak anılarımı,
düşündüklerimi açıklayacağım size.
Cumhuriyetimizin biricik Resim ve Heykel müzesidir.
1937 senesinde Eylül’ün yirminci günü açılmıştır.
Atatürk’ün kendi eli ile. Şu kadarını söyleyeyim ki, bu
tarihten en az 10 sene evvelinden, böyle bir açılışa
giden yolda da yapılmış bir takım işler vardır. Gene
Atatürk’ün emriyle mesela, bugünkü Mimar Sinan
Üniversitesinin çekirdeğini, nüvesini teşkil eden
vaktiyle Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş olan
Sanayi-i Nefise Mektebi Ali’si ki sonra ismi Güzel
Sanatlar Akademisi oldu; hatta 1927 senesinde üç ay
ben de çalıştım orada, Namık İsmail Bey’in yanında.
Müdürdü o zaman Namık İsmail bey. Yani, şunu
söylemek istiyorum, bu hareket 1937 senesinde
birdenbire başlamamıştır. Atatürk Kültür ve Sanat
politikasına, Cumhuriyeti kurduğu yıl olan 1923
senesini takip eden yılda başlamıştır. Yani 1924 den
itibaren herşeyden evvel kültürün ve sanatın bütün
kollarına el koymuştur. Bundan maksat şuydu. Yeni
bir Cumhuriyet kurulmuştu. Bu cumhuriyetin, doğduğu
çağın gereklerine uyan bir sanat eğitim ve öğretim
müessesesi olması gerekiyordu. Zaten çağdaş bir
eğitim vaktiyle başlamıştı. Fakat hele Cumhuriyet
kurulduktan
sonra,
Cumhuriyetin
en
büyük
feyizlerinden biri olan kültürde ve sanatta çağdaşlaşma
ilkesine de öncülük edebilecek bir hareket gerekliydi.
Onun için konkurlar açıldı. Mesela çok iyi
hatırlıyorum,
ben
o
zamanlar
nezaretçiydim.
Avrupa’dan yeni tahsilden dönmüştüm, Almanya’dan.
1927 de bir konkur açıldı. Resim ve Heykel için.
Orada birinciliği, ikinciliği alan Avrupa’ya gönderildi.
Ben oradan ayrıldım. Ankara’ya geldim. 1928, 1929
konkurlarında birinciliği, ikinciliği alan bir çok
sanatçımız Avrupa’ya tahsile gönderildiler. Hatta 1928
senesinde Akademide açılan konkura paralel olarak
bir de müzik konkuru açıldı ve orada kazanan da
Ahmet Adnan Saygun’du; büyük bestecimiz. O da
ressamlarımız gibi Paris’e tahsile gitti. İşte bu
hareketler Ata’nın Cumhuriyeti kurmasını takip eden
1924 senesinde başlayan Resim ve Heykel Müzesinin
aÇ'l*Ş tarihi olan 1937’yc kadar kademe kademe süren
devir içinde yer aldı, bir çok uzmanlar da davet edildi.

Mesela Akademiye resim şubesinin başına Leopold
Levy getirildi. Mimari şubesinin başma Bruno Taut
gibi dünya çapında tanınmış bir mimar getirildi.
Dekoratif Sanatlar şubesinin başına Marie Louis Süe
gibi bir uzman getirildi.
Fransa’dan.
Süe
büyük
bir
transatlantiğin,
Normandie’nin bütün dekorasyonunu yapmış biriydi ve
yaşlıydı da. Bizle bir iki sene çalıştıktan sonra gitti.
Heykel şubesinin başına Rudolf Belling gibi dünya
çapında büyük bir heykeltraş geldi.
Bunların hepsi Ata’nın emri ile oldu ve on sene
müddetle bu sahada adım adım yapılan yenileyici
hareketler ile nihayet sıra müze kurmaya geldi. Ata’nın
her düşüncesinin altında bir hikmet yatar; Türkiye’nin
çağın gerçeklerine uyan bir çağdaşlaşma doğrultusunda
kültürünü
tazelemesi;
budur Atatürk’ün
bütün
fikriyatını işgal eden, pragmatist bir filozof olarak,
yani felsefesi yalnız kuramda kalmıyor, fikri hemen
uygulamaya çeviriyor. O zaman Milli Eğitim Bakanı da
Saffet Arıkan
Beydi. Ben de
orada Şube
müdürüydüm. Güzel Sanatlar Şubesi müdürüydüm.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü diye bir genel
müdürlük
yoktu.
Yüksek
Öğretim
Genel
Müdürlüğünün boş olan bir şube müdürlüğü
kadrosunu bana verdiler. Benim vazifem kurulacak
olan bir Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü
hazırlamaktı. O bir kaç sene sürdü. O zaman Berlin
talebe müfettişliğinden dönen Erzurumlu Haşan;
Erzurumlu Cevat Dursunoğlu Bey vardı. Teftiş Kurulu
başkanlığına getirildi. Cevat Dursunoğlu Bey’in adı
aynı zamanda Atatürk’ün nutkunda da Dursun
Beyzade Cevat bey diye geçer. Sivas Kongresine falan
katılmış önemli milli eğitimcilerdendir. Teftiş kurulu
başkanı da Güzel Sanatların yenileşmesi mevzusunda
yapılan çalışmaların sevk ve idaresine memur edildi.
Ben de onun yanında o şubenin müdürü olarak işe
başladım.
Bu esnada 1937 senesinde Atatürk bir Resim ve
Heykel Müzesinin açılmasını emrettiler, ama ortada
bir kanun yok, Tıpkı Akademinin vaktiyle Osman
Hamdi Bey tarafından kurulup 100 seneye yakın bir
süre kanunu olmadan kendi geleneğini yaratmış olması
gibi, nitekim o özlü gelenek onu bugün Üniversite de
yaptı. Tıpkı onun gibi müze 50 yıldır Güzel Sanatlar
Akademimizin (Mimar Sinan Üniversitesi) bir kolu
olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Müze için acaba çabucak meclisten bir kanun
çıkarılabilir mi çıkarılamaz mı telaşına düştük. Fakat
Atatürk, o büyük insan bu mevzuda o kadar kategorik
hareket ediyordu ki öyle bir kanun beklemeye falan
mecali, hali yoktu. Yani bir kanun hazırlanması,
meclise intikali, uzun tartışmalar gibi... Mutlaka
mevcut resimler toplanacaktı. (1) Kendisini Saffet
Arıkan ikna etti. "Zayi olmadan bir müzemiz olsun"
dediler. Bunun üzerine bize iş düştü. Oldukça güç bir
iş. Bütün devlet dairelerini dolaşmak, Osmanlı
İmparatorluğu zamanından beri satın alınmış olan
resimlerin, gerek devlet dairelerinde halen duvarlarda
duranları, gerek depolarda envanterlerine kayıtlı
olarak bulunanları araştırmak, bir seçim yapmak.
Akademi o zamanki hocalarını, ressamlarımızı memur
etti. Bilhassa bunların başında Müzenin ilk müdürü
Halil Dikmen gelir. Bakanlık bütün devlet dairelerine
bir sirküler gönderdi. Ata’nın kendi uygun gördüğü,
gösterdikleri Veliaht dairesinde müzenin açılmasını
istediler. Ata’dan başka hiç kimse cesaret edip sarayın
bir parçasını bu işe ayıramazdı. Bugün bile bu iş
böyle olamaz. Ama Gene Ata’nın sayesinde o daire o
işe ayrıldı ve Akademiye bağlı olarak sarayın Veliaht
dairesinde bir müze açıldı. Resim ve Heykel Müzesine
çok eski dönemlerden beri satın alınmış olan halen
duvarlarında bulunan veya depolarında envantere
kaydolmuş olan tablolardan uzman bir heyet
tarafından yapılacak seçime göre eserler verilecektir.
Bunlar müzede münasip yerlere konacak ve derhal
müze açılacaktır, diye böylece günlerce aylarca çalıştık.

müdürü olarak da çok kıymetli arkadaşım Halil
Dikmen oraya müdür oldu. Senelerce oraya emeği
geçti.
Sonra,
benim
Güzel
Sanatlar
Genel
Müdürlüğünden ayrılmamdan sonra Güzel Sanatlar
Genel Müdürü oldu. Ankara’da tek başına ikamet
etmek mecburiyetinde idi. Pek iyi bakılamadı, üşüttü,
hasta oldu ve Halil’i maalesef kaybettik. Arkasmdan
gene kaybettiğimiz bir dev olan Nurullah Berk
arkadaşımız oraya müdür oldular.
Bu arada büyük ressamlarımız yurt gezileri yaptılar
ama bunlar özel olarak devlet tarafından değil de özel
teşebbüslerle
gittiler
.Mesela
bunlara
imkânı
sağlayanlar içinde zamanın Türk sanatıyla yakından
uğraşmış ve Türk sanatında eserler vermiş olan Celal
Esad Arseven vardı, sonra Sâlâh Cimcoz bey vardı.
Bunların teşvikiyle o zamanki büyük ressamlarımız
yurt gezisine çıktılar. Ama onlar özeldi, Müzeye intikal
ettiğini zannetmiyorum.
Son olarak şunu söyleyeceğim size, gönlüm ne istiyor
bilirmisiniz henüz gözlerimi yummadan, nasıl o Güzel
Sanatlar Akademimiz günün birinde yüz kusur yıl
kendi geleneğini örerek, işleyerek meydana getirdi.
Binlerce sanatkar yetiştirdi. Nihayet son üç beş yıl
içinde bir teşkilat kanununa kavuştu. Müzemizin de
artık kendi kanunuyla işleyen, özerk bir Türkiye
Cumhuriyeti Resim ve Heykel Galerisi veya Müzesi
olmasını gönlüm istiyor. Müessese özerklik kanununa
kavuşacaktır, buna eminim. Sanatsever idarecilerimiz
de bu işe her zaman olduğu gibi emeklerini katmada
başarılı olacaklardır. Buna inanıyorum.

Seçiciler eserlerin bir çoğunu duvarlarda gördüler,
aldılar, bir kısmını depolarda senelerden beri
bozulmak üzere, çoğu bozulmuş, bozulmayan olanları
da restore etmek suretiyle aldılar. Tabii, bütün devlet
daireleri bu iş için seferber oldular. Sıkıntı
çekmiyorduk, yalnız onları seçmek, bulmak, harap
olanları tamir etmek bir işti, kutsal bir işti.
İlk olarak eski Bektaşi resimleri toplandı. Eski
Bektaşi tekkelerini süsleyen ilk kolleksiyonlar. Yarı
perspektifli, yarı perspektifsiz birtakım ilk primitif
Bektaşi resimleri bile neredeyse onlar da bulundu.
Bu bir kaç eser zamanla çoğalmaya başladı. Hatta
zaman geldi, yanılmıyorsam Halil Dikmen veya
Nurullah Berk arkadaşımın zamanında idi. Avrupa’dan
kolleksiyonlar aldılar. Fransız Empresyonistlerinden ve
Exprosyonistlerinden bir şeyler vardı. Ondan sonra
devlet dairelerinden derledik. Akademice satın
alınanlar oldu, yangından evvel. Yangında da bir çoğu
yandı. 1948 senesinin 1 Nisan günü olan yangını, hala
unutamam o faciayı. Koca kütüphane de yandı
beraberinde. Devlet Resim Heykel Sergileri 1939 da
başlamıştı, yanılmıyorsam. İlk açılışı yaptık; o zaman
sergilerden alınıp da müzeye verilenler, sonra gene
Devlet Resim Heykel müzesinin jürileri tarafından
seçilenler bu müzeye bir fon teşkil ediyordu. İlk

(1) Nihayet kendisine şu husus arzedildi, tıpkı ilk
konservatuarın kurulması gibi. Kanun hazırlandığı
halde Ata "Beş yıl deneyim süresi geçirin” dedi bize.
Kanun 1940’ta çıktı.
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Akademiye 41-42 öğretim yılında geldiğimde Resim ve
Heykel Müzesi açılalı bir kaç sene olmuştu, bilindiği
gibi müze 1937 de Atatürk’ün talimatları ile Güzel
Sanatlar
Akademisi
Müdürlüğü
tarafından
düzenlenmiş ve açılmıştır. Bundan evvel Güzel
Sanatlar Akademisi o zamanın ölçüleri içinde çok
büyük bir sergi hazırlığı yapmıştır.
Türk Ressamlarının başlıca eserleri toplanmış ve bu
sergi Akademi’de açılmıştır. Bu serginin açılışından
sonra, arkadaşlar, ortaya böyle bir varlık toplandıktan
sonra bunu niye bir Resim Heykel Müzesine
dönüştürmeyelim diye bir konu atarlar. Resim ve
Heykel Müzesi kuruluşu için yeterli eser toplanmışken
bir bina gereği karşısında kalırlar ve konuyu Atatürk’e
ulaştırırlarsa bunun çözümünü bulacağı düşüncesiyle
meseleyi Afet İnan’a açarlar ve Afet hanım
kendilerine yardımcı olacağını vaadeder. Bir kaç gün
sonra Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesinin Resim ve
Heykel
Müzesine
tahsisine
dair
Atatürk’ün
müsaadesini alır. Arkadan bu binanın Güzel Sanatlar
Akademisi Resim ve Heykel Müzesine tahsisine dair
Bakanlar Kurulunda bir kararname çıkarılır. Bina
öteden beri bakımsız bir binadır. Hatta Veliaht
Vahdettin Efendi bu daire kendisine tahsis edildiği
vakit "Beni bu harap binada mı oturtacaksınız" diye
şikayet etmiştir.
Bina mümkün olan, elde olan imkanlar dahilinde
Resim ve Heykel Müzesi olarak düzenlenir, hazırlanır,
rahmetli Halil Dikmen Resim ve Heykel Müzesi
müdürlüğü görevine tayin edilir. İstanbul’a gelir ve
elde bulunan eserlere ilave olarak İstanbul’da ve
Ankara’da resmi dairelerde, resmi kolleksiyonlarda
bulunan eserler de gene Milli Eğitim Bakanlığı
aracılığıyla Resim ve Heykel Müzesine konulmak üzere
bulundukları yerlerden istenir. Mesela, "Silah Taciri"
bunlardan
biridir.
Ankara
Türk
Ocaklarının
kapatılması üzerine Halk evlerine intikal etmiş ve
oradan Atatürk’ün tensipleri ile "Silah Taciri" de
alınmış ve Resim ve Heykel Müzesine getirilmiştir.
Resim ve Heykel Müzesi kuruluş hazırlıkları
tamamlandıktan
sonra,
nihayet açılış
günü
kararlaştırılır ve Akademi müdürü Burhan Toprak,
müze müdürü Halil Dikmen, Akademi hocaları, Türk
Sanatseverleri,
Protokole
dair
zevat,
hepsi
Dolmabahçe Sarayı Veliaht dairesinde müzenin açılış
merasimini yapmak üzere toplanır. Atatürk’ü beklerler.
Atatürk Dolmabahçe Sarayında kalmaktadır o esnada.
Ulkü’yü elinden tutmuş, ara yoldan gelir. Ben bunları
Halil Dikmen’den dinlediğim gibi nakledeceğim.
Atatürk çok sinirlidir ve Atatürk’ün maiyetinde
bulunan, refaketinde bulunan kişiler adeta Atatürk’ün
gözüne çarpmamak kaygısı içindedirler. Atatürk ne
tarafa dönerse o taraftakiler biraz gerilerler, biraz

çekinirler. Atatürk’le İnönü arasındaki bir müddetten
beri süregelen gerginlik o günlerde had safhaya varmış
ve
Atatürk
başvekili
görevinden
alm a yı
kararlaştırmıştır.
O dalgın hali bundan ileri gelir. Halil Dikmen’in
ifadeleriyle; Atatürk orada fakat aklı başka yerdedir
ve Halil Dikmen’e tembih etmişlerdir. "Atatürk öyle
yumuşak el sıkmadan hoşlanmaz, erkek gibi el
sıkmaktan hoşlanır" derler. Halil Dikmen’de, "Galiba
Atatürk’ün elini acıtacak kadar sıktım" derdi ve
Atatürk’ün elini sıkar "Hoşgeldiniz" der ve Burhan
Toprak "Paşa hazretleri, emredermisiniz, sergiyi
gezdireyim mi, izahat vereyim, arz edeyim" derse de
Atatürk döner Burhan Toprak’a, bir
yabancı
görüyormuş gibi bakar, bakar ve "Sen anlat, gezdir"der
ve hazır bulunanlar bir an için Atatürk’ün huzurundan
ayrılmadan ,onun o sinirli hali ile duydukları endişe
dolayısıyla kurtulmuş addederler kendilerini ve Burhan
Toprak’ın peşine takılırlar, giderler. Burhan Toprak’m
sesi bir müddet duyulur, sonra o da duyulmaz olur.
Halil Dikmen Atatürk’ün gerisinde beklemektedir ve
bir müddet sonra "Reisi Cumhur Hazretleri, bu
müzenin müdürüyüm, bir emirleriniz var mı, size bilgi
arzedebilirmiyim" diye sorar. Atatürk ona da döner,
bir müddet bakar, sonra maiyetinde eh çantalı olan bir
zata döner. "Bana bir bardak su ver" der ve hemen
çanta açılır, termostan bir bardak su doldurulur,
Atatürk’e takdim edilir ve Atatürk suyu da içtikten
sonra Halil Bey’den resim ve heykel sayıları ve
sanatçıları hakkında bilgiler alır ama gerçekte
Atatürk’ün aklı başka yerlerdedir.
Oradadır ama kendisi başka yerdedir ve hemen şöyle
çevrede bir dolaştıktan sonra Atatürk müzeyi terk
eder, gider ve bu suretle Türkiye’de ilk defa bir Resim
ve Heykel Müzesi açılışı Güzel Sanatlar Akademisine
bağlı olarak yapılmış olur. Ama bu teşkilat noksan
kurulmuştur. Müze uzun seneler ve halen de bir takım
sıkıntılar içindeyse, kuruluştaki noksanlığın tesirleridir
bunlar. Şimdi Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
o zamanlardaki adıyla Müzeler ve Eski Eserler Genel
Müdürlüğü vardı. Türkiye’deki bütün müzeler bu
Genel Müdürlüğe bağlıdır. Bunun dışında bir Sağlık
Müzesi var. O da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
bağlıdır.
Deniz. Müzesi,
Askeri
Müze
Milli Savunma
Bakanlığına bağlıdır. Bütün bu bağlılıklar içinde bir
müze var. Bütün bunların dışında, Güzel Sanatlar
Akademisine bağlı.. O bakımdan Müzeler ve Eski
Eserler Genel Müdürlüğü ve Maarif Vekilliği hep bu
müzenin kendilerine bağlanması peşinde olmuşlardır.
Bu birinci dezavantaj.

İkinci dezavantaj; müzenin halen de olduğu gibi, hiç
bir vakit müstakil bir bütçesi olmamıştır. Hep
Akademiye şimdi de Mimar Sinan üniversitesine bağlı
kalmıştır ve Akademinin veya Mimar Sinan
Üniversitesinin
kendisine
ayırabildiği
imkanlar
içerisinde, bir kaşık yağ içinde kavrulmuştur ve yeterli
personele de hiç bir vakit sahip olamamıştır. Gene bu
zaman içerisinde en azından 1950 lerden beri Milli
Saraylar, Dolmabahçe Sarayının bir ünitesi olan
Veliaht Dairesi binasını gene Milli Saraylar camiasına
kazandırmak, Resim ve Heykel Müzesini oradan
çıkarmak peşinde koşmuşlardır. Bu son bir kaç sene
içerisinde, bir hayli yumuşamıştır bu hava. Sayın
Karaduman zamanında başladı bu yumuşama ve ümit
ediyorum böyle gider. Hatta restorasyonunu bile
üstlendiler ama gerçeği söyleyelim. Bizim için Resim
ve Heykel Müzesi binası bir semboldür.
Atatürk’ün direktifleriyle bir saltanat yapısının çağdaş
resim heykel sergisine tahsis edilmiş olması bizim için
bir simgedir ve bu nedenle biz orada kalmayı, hatta
başka binalarımız da olsa orada kalmayı yeğleriz, o
binayı muhafaza etmeyi yeğleriz. Gerçekçi olarak
konuşursak, o bina bilhassa resim müzesi olarak
kullanılmaya elverişli değildir. Bildiğimiz gibi özellikle
resmin korunması güçtür. Depolardan itibaren
bunların muhafaza edilebilmesi için rutubet ve ısısı
ayarlı binalar gereklidir. Ama maalesef bu güne kadar
bunları yapmak mümkün olmadı. Ayrıca Resim ve
Heykel Müzesi orada devamlı olarak huzur içinde de
olmamıştır. 1937’de Müze açıldıktan bir müddet sonra
İkinci Dünya Harbi geldi, çattı. Ekonomik tedbirler
alınması icap etti ve başlıca tasarruf tedbiri söz
konusu değilmiş gibi müzenin hademelerinden bir
kısmının da kadroları alındı. Benden evvel olan işler
bunlar, ama biliyorum.
İkincisi; müze kısmen kapatıldı ve bir kısım eserler
İkinci Dünya Harbi senelerinde Anadolu’ya gönderildi.
O esnada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Fen Fakültesinin bulunduğu bina yandı. Fen-Edebiyat
Fakültesi öğretim yılını Resim ve Heykel Müzesinde
tamamladı. Resim ve Heykel Müzesi faaliyetlerini
kısıntısız sürdüremedi. Çeşitli etkenlerle bu faaliyetler
sık sık kesintiye uğradı. Halil Dikmen’in müze
müdürlüğü,
müzenin
açılış
tarihinden
yanlış
hatırlamıyorsam
1963’de Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğüne atanması ile ayrılmasına kadar uzun
seneler sürdü. Halil Dikmen müze müdürü, aynı
zamanda burada Galeri Hocasıydı. Herkese "sultanım"
diye hitap etmek eğiliminde olan bir çelebi zat idi.
Haftada iki gün burada dersleri vardı. Benim odama
gelir, kahvesini içer, dersini yapar, giderdi. O esnada
müzenin meseleleri varsa onları da konuşurduk ama
her ikimizin de kulağı kirişteydi. Buradan bir itfaiye
geçmeye görsün, evlerimiz aklımıza gelmez, hemen
aklımız müzeye giderdi, yani Demokles’in kılıcını
başımızın üstünde hissettik. Şimdi müze kuruluşundan
bu yana 50 sene geçti, Ben müzeyi 1937 senesi, veya
1938 senesi ilkbaharında, yani kuruluşundan çok kısa
bir süre sonra ziyaret ettim ve müzenin takdim

şeklinde, o zamandan bu zamana büyük bir değişme,
büyük bir gelişme olmadığını görüyorum. Halen
girdiğinizde o salon, koridorlar, yan odalar hep aynı
şeyler. Tabii, müze zaman içinde çok zenginleşti, ama
yeterli bir binada olmadığı için; bu zenginleşti derken
edindiği serveti sergileyemiyor, muhafaza edemiyor.
Çünkü bunların muhafazası nemi ve ısısı ayarlı özel
atölyeleri, ışınları geçirmeyen özel camları olan
salonlara ihtiyaç gösteriyor. Halil Dikmen ayrıldıktan
sonra Nurullah Berk’i sonra Sabri Berkel’i Resim ve
Heykel Müzesi müdürlüğüne, Akademi Temsilciler
Kurulu kararı ile görevlendirdik. Sonra Hüseyin Gezer
görevi aldı. Daha sonra Adnan Çöker, Devrim Erbil,
Özdemir Altan, şimdi altıncı senesi oluyor Prof. Belkıs
Mutlu arkadaşım görevli ve tabiatıyla bu kadar
kültürlü bir hanım arkadaşın bir şeyler verdiği
muhakkak, daha çok şeyler vermeye muktedir bir
arkadaştır. Bir Üniversitenin müzeye çok daha fazla
imkanlar ayırabilmesi şart. Resim ve Heykel Müzeleri
Derneği diye bir dernek vardır. Bu dernek de müzeye
çok faydalı oluyor. Daha fazla faydalı olabilir mi, onu
da araştırmak gerekli.
Birkaç Avrupa şehrini, birkaç müzeyi dolaştım.
Saraylar; fonksiyonları itibariyle belli, haneden,
hükümdar ailesinin konutu olarak yapılmış yerlerdir.
Bazı
saraylar
vardır,
halen
kendileri
müze
niteliğindedir. Resim ve Heykel Müzesi kendine özgü
bir konutta değildir bu gün. O itibarla kuruluş devrini
tamamlamıştır diyemiyorum. Yakın zamana kadar bir
müze yönetmeliği de yoktu. Şimdi bir yönetmelik
çıkarıldı.
Orasını
Araştırma
Merkezi
şekline
dönüştürmek üzeıe. Bu kadar kısıtlı, bu kadar dar
imkanlar içinde orada görev yapan arkadaşlar daha ne
yapabilirler diye onu da söylemek kolay değil. Ben
Resim ve Heykel Müzesi müdürü Hüseyin Gezer
arkadaşımın elinde şemsiyesiyle dolaşıp gazetecilere
beyanat verdiği günleri hatırlarım, kevgir gibi şakır
şakır akıyordu. Tabii, bu akan bina sade kendine değil
zararı, orada sergilenen eserlere de zarar veriyordu.
Bir başka örnek vereyim biliyormusunuz biz 1948
Nisan birinde, tam 40 sene evvel bugün büyük bir
yangın felaketi geçirdik. Güzel Sanatlar Akademisi
her şeyiyle yandı. Bundan sonra Akademi yönetiminde
değişiklikler oldu ve Resim, Heykel, Dekoratif sanatlar
öğrencilerinin devam ettikleri galerilerde kullanılmak
üzere Fransa’dan aşağı yukarı bir vagon büyüklüğünde,
bir sandık heykel mulajı getirttik. Bunlar hala merkez
bina salon ve koridorlarında, gerekse Resim ve Heykel
Müzesinde muhafaza edilir. İçinde, kırılan, kaybolan
bir kaç tane olmuştur, ama büyük çoğunluğu durur
bunların. O zamanın parasıyla bunlara 30.000 TL para
vermiştik ve gene o zamanın büyük gazetelerinden
biri,
başyazarının
imzasıyla
yayınlanabilir
başmakalede "Halkın parası alçı parçalarına verilemez"
diye veryansın ediyordu. Bunlar münevver, ama Resim
ve Heykel Müzesinin gelişmesine veya Akademinin
yurtdışında heykel kopyaları getirmesine karşı çıkacak
kadar bu konunun dışında kalmış insanlardı.

Hannover Stadt
Museum’u gezdiğimde orada
gördüğüm bir kaç resmin altındaki yazıları hatırlarım.
En seçkin parçalarından biri Pelikan firması tarafından
hediye edilmişti. Bir başkası o şehirde büyük
fabrikaları olan bir başka firma tarafından hediye
edilmişti.
Resim ve Heykel Müzesinde sanatçılardan başka kim
tarafından hediye edilmiş bir tek eser var, İstanbul’un
yakın zamana kadar Türkiye’nin tek Resim ve Heykel
Müzesiydi. İstanbul’un büyük tüccarları, büyük
sanayicilerinin hediye ettikleri eserler olmasın, neden
İstanbul’un bu büyük zenginleri Resim ve Heykel
Müzesini daha iyi koşullara kavuşturmak için destek
vermesinler, niye bu desteği verip de "bizim şehrimizin
müzesidir" diye övünme meşeleri bulmasınlar. Ben
bunun özlemi içindeyim.

Size bir anımı anlatacağım. Hayatımın en uzun telefon
görüşmesini Hamdullah Suphi Tanrıöver ile yaptım.
Türk Ocakları kurucusudur.
Ata’nın direktifleriyle Türk Ocakları kapatılıp mal
varlıkları Halkevlerine devredildikleri zaman "Silah
Taciri" de Halkevinin malı oluyor. 1950’li yıllarda
Halkevleri kapatılınca oraya intikal eden taşınır ve
taşınmaz malların eski sahiplerine iade edilmesi için
bir kanun çıkarıldı ve bu kanun çıkınca Hamdullah
Suphi Tanröver bu resmin kendisine iade edilmesini
istedi. Halil Dikmenle konuşmuş, sonra da beni aradı.
Kendisine bu resmin müzede kalması için müsaade
etmesini dilimin döndüğü kadarıyla rica ettim ama
mümkün olmadı ve o esnada Resim ve Heykel
Müzesinde tek eser olan resmi Hamdullah Suphi
Tanrıöver’e iade etmek zorunda kaldık. Halen müzede
bulunan Osman Hamdi’ye ait eserler sonradan elde
edinilmiş eserlerdir.
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Müzenin ilk kuruluş hazırlıklarında bulunan bir
kişiyim ben, tabii o zaman Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Mimarlık bölümünde öğrenciydim. Sene 1939
idi ve ben oraya açılacak olan Tarih Kurumu sergisine
yardım etmek üzere girdim. Genç mimar namzetiydim
ve çalışmalara başladım.
Bu sırada Dolmabahçe Sarayının merasim salonunda
bir Tarih Kurumu sergisi açılıyordu. Bu Tarih Kurumu
sergisinin iki bölümü vardı. Merasim salonunun
etrafında olan sergide Tarih Kurumunun yaptığı
faaliyetlere ait maketler, bilgiler v.s. vardı, meselâ
kapıdan girince bir yarım daire vardı insanı karşılayan.
Orada Alacahöyük’ün hafriyatının maketi vardı. O
maketi aynen yaptılar, biz bunları çalıştık. Bir de
orada bir kısım vardı. Ortadaki kısımda, bölüm bölüm
hücreler vardı. Bu hücrelerde her bakanlık kendi
faaliyetlerini,
açıklamalarını
duvarlara
asmışlar
açıklamalı kuruluş bilgileri veriliyordu.
Bir de
maketlerle Tarih Kurumunun o zaman içinde
bulunduğu çalışmalara ait örnekler veriliyordu. Bunla r
üzerinde çalıştık. Fotoğraflar çekildi, kartonlar
hazırlandı. Hatta o sırada sergiyi hazırlamak için pek
Çok yardımcılar geldi. Mesela, Ankara Yapı Usta
okulundan hocalar geldi.
Bugün Yıldız Üniversitesi
olan Yıldız Akademisinden marangozlar, ustalar geldi,
maketler yaptık. Bütün bunları işbirliğiyle hazırladık.
Ben de, tek kişi olarak .akademiden bir öğrenci, ne
şekilde
gittiğimi
de
bilmiyorum.
Fransızca
konuştuğumdan beni serginin mimarı Prof. Wagner’in
yanına verdiler. Ben adeta onun asistanı gibi çalıştım,
yanından hiç ayrılmıyordum. Prof. Wagner’in odası
bugün Belkıs Hanımın bulunduğu odaydı. Orada bütün

hazırlıklarımızı yapıyorduk. Çizimlerimizi de orada ve
onun yanındaki odada yapıyorduk. İşte o sırada bir
Resim ve Heykel Müzesi kurulması fikri çıktı. Biz bu
sergiyi hazırladığımız sırada ben en büyük mazhariyete
nail oldum. Gün aşırı Atatürk merasim salonunda
aramızda gezer, çok yakından sergiyi izlerdi.
Yapılanları görür ve bize sorular sorarlardı. Biz de
kendisine korka korka cevaplar verirdik, yani o
saadete nail oldum. Atatürk’ü çok yakından gördüm.
Genellikle lacivert, kruvaze elbise giyinik, sağ eli de
ceketinin cebinde olarak, son derece ciddi, meselesinin
üzerine eğilmiş bir şekilde bizi kontrol eder, diğer
taraftan kendi dairesine çekilir, giderdi. Şimdi hal
böyleyken dediler ki, bir Resim ve Heykel Müzesi
açılacak. Müzeye konulacak resimleri bugün üst kat
olan yerde tertip etmeye başladılar. Onunla ben
meşgul olmadım. Zannediyorum, onu ressamlar, o
sırada hazırladılar. Duvarlara resimler koydular, bezler
gerdiler, onları boyadılar, asılacak resimler hazırlandı,
altlarına açıklamalar yazıldı.
Bir de büyük salonu vardı, üst katın, O salonun
döşemesi sallanıyordu. Oraya, sergi açılışı sırasında
büyük kalabalık yüklenecekti. Bu sebeple orada bir
kaza olmasın diye Prof. Wagner ve biz bir proje
hazırladık. Salonun döşeme kısmını alt kattan tavana,
yere kalaslar yatırarak ve araya direkler koyarak
döşemeyi takviye ettik ve onun üzerine kalabalığı
çıkarttık.
Atatürk onların üzerinde gezdi. Sergi açılışını yaptı.
İsmine Resim ve Heykel Müzesi denildi. "Atatürk’ün
emirleriyle açılmıştır”, denildi.

n

Akademideki başkanlığım sırasında da yukarıdaki
tavam çatı içinden askıya aldırdım. Bugün ne olduğunu
bilmiyorum. Belkıs hanım hep çağırıyor, ama ben
görmedim.
O sırada çok tatsız bir şey oldu. Atatürk 10 Kasımda
vefat etti. Biz sarayın içinde çalıştığımız halde hastalığı
hakkında fazla bir şey bilmiyorduk, gazetelerden
öğreniyorduk. Atatürk vefat edince bir katafalk
hazırlanıp İstanbul halkı önünden geçsin istendi. Ben
de o zamanlar talebeydim. Ağlayarak katafalkın
önünden geçtim. Katafalkı Prof. Taut hazırladı ve
zannederim beni de Prof. Wagner’e tavsiye eden Prof.
Taut’tu. Prof. Wagner ile çok iyi dosttu.

Atatürk vefat edince cenazesi merasim alanında bir
katafalka konuldu.
Bütün İstanbul halkı günlerce
önünden geçti. Bu katafalkın hazırlanması çok süratli
oldu. Bizim hazırladığımız sergiyi bir gecede yok
ettiler. Tarih Kurumu sergisinden bugün kimsenin
elinde belirli bir fotoğraf yoktur. Çok yazık oldu. O
serginin, açılmadan bütün fotoğraflarının çekilip bir
arşive konulması gerekirdi.
Ben
müzenin
açılışında
tesadüfen
bulunmak
mazhariyetine ulaştım. Atatürk’ü yakından gördüm,
serginin hazırlıklarında bulundum. Alt salonun
takviyesi, serginin açılış gününü biliyorum.

RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
50. YIL KUTLAMA HAFTASI
THE PAINTING AND SCULPTURE MUSEUM
50th YEAR CELEBRATION WEEK
Haftanın açılışı: 12 Ocak 1987 Pazartesi

13 Ocak 1987 Salı

Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ve
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle 12-16
Ocak tarihleri arasında düzenlenen kutlama haftası
Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem
Giray ve müze müdürü Prof. Belkıs Mutlu’nun
konuşmalarıyla açıldı.

PANEL-RESİM VE HEYKEL MÜZESİNİN
YILINDA DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

SERGİ - RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KOLLEKSİYONUNUN İLK 20’si
Kutlama haftası açılış günü, Şeker Ahmet Paşa,
Hüseyin Zekai Paşa, Osman Asaf, Sami Yetik, Halil
Paşa, İsmail Hakkı, Hüseyin Hüsnü, Ahmet Ziya Akbulut, İhsan ve Ziya’nm eserlerinden oluşan sergi,
müze Şeker Ahmet Paşa salonunda düzenlendi. Bir
bölümü Dolmabahçe Sarayı ve Ankara Resim ve
Heykel Müzesi kolleksiyonundan müzeye kazandırılmış
olan eserler arşiv sırasına göre sergide yer aldı.
PANEL-RESİM VE HEYKEL MÜZESİNİN
YILINDA TÜRK PLASTİK SANATLARI

50.

Sergi açılışından sonra düzenlenen, Doğan Hızlan’m
yönetimindeki panele Beral Madra, Gürol Sözen ve
Sezer Tansuğ konuşmacı olarak katıldılar. Panelde
Resim ve Heykel Müzesinin 50. yılında Türk Plastik
Sanatları değerlendirildi. Yeni müzelerin kurulmasının
gerekliliği ve çok sayıda açılan sanat kurslarının
yeterince etkin olup olmadığı konuları üzerinde durul
du.

50.

Kutlama haftasının ikinci günü yer alan panelde Prof.
Sabri Berkel yönetiminde Prof. Özdemir Altan, Prof.
Adnan Çöker, Prof. Devrim Erbil, Prof. Hüseyin
Gezer ve Prof.Belkıs Mutlu konu ile ilgili görüşlerini
açıkladılar. Ayrıca, yüksek mimar Sevinç Hadi
müzenin restorasyon çalışmaları ile ilgili bir söyleşi
yaptı.
14 Ocak 1987 Çarşamba
KONSER
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğren
cileri tarafından verilen konserde C. Saint Saens,
Muammer Sun ve Nevit Kodallı’ya ait eserler yer aldı.
15 Ocak 1987 Perşembe
PANEL-RESİM VE HEYKEL MÜZESİNİN
YILINDA MÜZECİLİK SORUNLARI

50.

Hafta boyunca düzenlenen panellerin sonuncusunda
Prof. Belkıs Mutlu yönetiminde, Türk İslam Eserleri
Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, İstanbul Arkeoloji
Müzesi Müdürü Alpay Pasinli, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kültür Danışmanı Prof. Metin Sözen, Ankara
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Tunç Tanışık, Topkapı Sarayı müdürü Sabahattin Türkoğlu konu ile ilgili

görüşlerini açıkladılar. Panelde Türkiye’deki müzelerin
değişik yapılarına ve işlevlerine dikkat çekildi, izleyici
kitlesi ile müze personeli ve eğitimi konularındaki
sorunlar tartışıldı, müzelerin personel, ödenek, mekan
ve yapıt edinme ve yapıtları koruma gibi temel
konulan incelenerek müzecilik alanında elde edilen
önemli gelişmelerden söz edildi.
16 Ocak Cuma
Haftanın son günü Türk plastik sanatının ustalarının
katıldıkları bir öğle yemeği ve sohbet düzenlendi.
Türk Plastik sanatının ustalarım bir araya getirmek
amacıyla gerçekleştirilen yemekli toplantıya Zühtü
Müridoğlu, Cevat Dereli, Ali Çelebi, Selim Turan,
Nuri İyem, Emin Barın, Sabri Berkel, Ferruh Başağa,
Hüseyin Gezer, Avni Arbaş, Cihat Burak, Adnan
Çöker, Tamer Başoğlu, Devrim Erbil, Dinçer Erimez,
Sezer Tansuğ ve sanat galerileri yöneticilerinden
oluşan bir topluluk katıldı.

Prof.

Muhteşem Giray,

Prof. Asım Mutlu haftanın açılış
gününde

50. yıl kutlama haftası açılış günü:
Prof. Emin Barın, Prof. Mustafa Plevneli,
Prof. Ferruh Başağa,

50. yıl kutlama haftası açılışı

PROF. MUHTEŞEM GİRAY

Sayın sanatçı ve sanatseverler, saygıdeğer öğretim
üyeleri, muhterem basm mensuplan ve konuklar,
sevgili öğrenciler,

'restorasyon çalışmalarına başlanması doğrultusunda
bütün imkanlarını seferber ederek Devletin Müzeye
sahip çıkmasını büyük ölçüde sağlamışlardır.

Üniversitemize bağlı İstanbul Resim ve Heykel
Müzemizin kuruluşunun 50. yıldönümünü bu yıl hep
birlikte çoşku ile kutlayacağız. Kutlama törenlerinin ilk
bölümünü oluşturan ve bugünden başlayıp Cuma
gününe kadar sürecek olan çeşitli etkinliklerin
açılışına hoşgeldiniz.

Üniversitemiz
mensubu
değerli
mimar
ve
sanatçılarımızın önderliğinde başlayan rölöve ve
restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan bina
içindeki düzenlemeler kısa bir süre sonra bitirilmiş
bulunacaktır. Bu çalışmalar sonunda her türlü olasılığa
karşı güvence altma alınacak müzemiz, Ülkemizin
yapıt açısından çok zengin bir nüvesini oluşturması
b ak ım ından da, Türk Resim ve Heykel Sanatındaki
yeri, gelecek kuşaklara bir miras şeklinde kalacaktır.

Resim Heykel Müzemiz, şu anda içinde bulunduğumuz
Dolmabahçe Saraymın bir bölümü olan Veliaht
dairesinde Ulu Önder Büyük Atatürk’ün emirleri ile 20
Eylül 1937 tarihinde kurulmuştu. O gün Büyük
Atatürk’e Müzede sergilenen resimler konusunda
merhum ressam İbrahim Çallı tarafından ayrıntılı
bilgiler verilmişti.
Müzemizin ilk Müdürü merhum ressam Halil Dikmen
bu görevini aralıksız tam 24 yıl sürdürmüştür. Daha
sonra sırasıyla Prof. Sabri Berkel, Prof. Nurullah Berk,
Prof. Devrim Erbil, müze müdürlüğü görevinde
bulunmuşlardı. Şimdi ise bildiğiniz gibi bu görevi Prof.
Belkıs Mutlu yürütmektedir.
4 yıl önce 1983 yılının Ocak ayında önce
Üniversitemizi sonra da Müzemizi onurlandırarak
incelemelerde bulunan
Cumhurbaşkanımız Saym
Kenan Evren, Müzenin durumuna yakından
ilgi
göstermişler ve ilgili makamlara gerekli direktifleri
vermişlerdir. Bilahara Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkam Sayın Necmettin Karaduman, Müzemize
gelerek geniş çaplı bir incelemeden sonra Müzenin
çağdaş bir görünüm kazanması açısından gerekli

50. Yıl kutlama programının başladığı şu sıralarda
Resim ve Heykel Müzeleri Derneğinin olumlu
çalışmalarından da söz etmeden geçemeyeceğiz.
Şimdiki Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leyla
Belli hanımefendi ve Sayın çalışma arkadaşları
Müzeye olumlu katkılarda bulunmak için gerçekten bir
fedakarlık örneği vermektedirler. Nitekim bugün
başlayan bu programlara dernek üyelerinin feragatla
yaklaşımları övgüye değer bir davranıştır. Bu arada
Müzemiz için çalışmalarım esirgemeyen Milli Saraylar
Daire
Başkanlığının
değerli
elemanlarına
da
huzurunuzda teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Bendeniz hem şahsım, hem de Üniversitemiz adına
Müzemizin 50. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına
katkıda bulunan değerli elemanlarına, Müze Derneği
Sayın üyelerine bu çalışma ve katkılarından dolayı
teşekkürlerimi sunuyor bir yıl boyunca devam edecek
kutlama töreninin hayırlı ve uğurlu geçmesini temenni
ediyor, hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

PROF. BELKIS MUTLU__________________
Müzemizin kuruluşunun 50. yılı özel haftasını hep
birlikte başlatmak için burada bulunduğunuzdan dolayı
müze adına hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Ben de bugün burada karşınızda bulunmaktan şeref
duyuyorum. Resim ve Heykel Müzesi hepimize
Atatürk’ün bir emanetidir. Türkiye’de resim müzesi
kurulması ilk defa 10 eylül 1883 yılında yayınlanan
Güzel Sanatlar Yönetmeliğinde resim ve oyma işlerine
ayrılan bir müze kurulması kararıyla gündeme
gelmişti. Ne var ki bu karar gerçekleştirilmedi ve satın
alınan resimler İstanbul Eski Eserler Müzesinde kaldı.
Projenin gerçekleştirilmesi için 54 yıl beklemek
gerekecekti.
Türkiye’nin çağdaş düzeye çıkması için gerekli ve
vazgeçilmez bütün önlemleri zamanında alan Atatürk,
1937 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesini, yani
bir 20. yüzyıl Türk Sanatı müzesinin kurulmasını
emrederken gelişme ve ilerlemeyle yaratıcı güç
arasındaki yakınlığın bilincindeydi. Sanatçı, olmayanı,

gözle görülmeyeni, ama varolması gerektiğini hissettiği
olguyu gerçekleştiren kişidir. Atatürk’teki güçlü deha
ve yaratıcılık ise, ona zaten mizaç olarak sanatçıya çok
yakın bir kişilik sağlamıştı. Bu müzenin açılışı, çağdaş
uygarlık ve teknik düzeylerine ulaşmak için plâstik
sanatlarda gelişmenin desteklenmesi konusunda çok
önemli bir adımdır. Eserlerin satın alınmasında
Atatürk’ün nasıl teşvik edici bir rol oynadığı çeşitli
kişilerin hatıralarından biliniyor; ama, bu müzenin
kurulmasını istemekle Atatürk eserlerin bir araya
getirilerek herkese teşhir edilmelerini sağlamıştır.
Böylece çeşitli kurumlarda, Bakanlıklarda, bankalarda,
dağılmış olan eserler toplanmış ve bunlar Türkiye’nin
belki de en güzel binasında ve çağın müzecilik
kurallarına uygun titiz bir biçimde sunulmuşlardır.
Dolmabahçe Sarayının önemli bir bölümünün Resim
ve Heykel Müzesine tahsis edilmesinde Atatürk’ün
sanata ve sanatçıya olan sevgi ve saygısının ötesinde
bir anlamı vardır.

Bu
müzedeki
eserler
Türkiye’nin
100 yıllık
çağdaşlaşma azminin ifadesi ve somut belgeleridir.
Bunlara, imparatorluk kudreti simgesi bir saray binası
tahsis etmek önem vermektir; bir devlet sarayının
ancak müze olarak sanat için kullanılması gerektiği
konusunda bir örnektir. Ayrıca bu sarayın kendisi de
Türkiye’de doğulu yaşam biçim ve kültürün yerini çağa
uygun bir davranışa bıraktığını belgeliyor. Müzenin
bugün Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesinde
bulunması bir tesadüf veya rastgele bir emir sonucu
değildir. Gayet bilinçli alınmış bir karardır ve bu
müzenin kuruluşu Türk Plâstik Sanatlarının 2000 yıllık
tarihindeki belki en önemli karardır. Devletin yaşayan
sanatı desteklemekle yetinmeyerek halka açık çağdaş
bir müze içinde yer vermesi Türk sanatı tarihinde
büyük bir yendiktir.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesinden sonra Ankara
ve İzmir’de de Resim Heykel Müzeleri kuruldu.
İstanbul’daki müzeye Atatürk’ün verdiği hız, ilk
yıllarda özellikle Halil Dikmen’in titizliği sayesinde
sürdürüldüyse de sonradan 4 yıl öncesine kadar süren
uzun bir ihmal dönemi yaşadı. Tamir edilmeyen
binanın içindeki eserler de bozulmaya başladı. Bu
konuda ilk tepki gösteren yetkili, 1983 yılında müzeyi
ziyaret eden ikinci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren
oldu. Derhal gerekli önlemlerin alınması için emir
verdi. Fakat faaliyete geçmek T.B.M.M. Başkanı Sayın
Necmettin Karaduman’ın Milli Saraylar Sempozyumu
sonucunda aldığı karardan sonra mümkün oldu. Sayın
Karaduman, Atatürk’ün Türk Milletine bıraktığı bu
uülli
mirasa
sahip
çıkarak,
müze
binasının
restorasyonunu başlattı. Mimar Sinan Üniversitesinden
bir grup uzman tarafından özel olarak hazırlanan bu
restorasyon
projesinin
uygulanması
sonucunda,
dünyadaki Müze - Saraylar arasında, bizim müzemiz
de seçkin bir yer alacaktır.
Bu arada şu noktanın da özellikle vurgulanması
gerekir. Bir müzenin sorunları yalnız binasını tamir
ederek bitirilmez. Kalifiye akademik personel ve bütçe
yoksunlukları, bilim ve kültür çalışmalarının çağa
uygun bir biçimde yapılmasını önlüyor. Fakat
unutmayalım ki, bu sorunlar yalnız bizim değil, bütün
müzelerin özellikle Türkiye müzelerinin sorunlarıdır,
t&te burada diğer müzeler karşısında bizim en büyük
avantajımız ortaya çıkıyor.
Biz bir Üniversiteye, yani bir bilim ve sanat kurumu
olan Mimar Sinan’a bağlı olduğumuzdan bu konularda
konuşabiliyoruz,
tartışabiliyoruz.
Üniversite
yönetimiyle herhalde eşi nadir görülebilir demokratik
bir diyalog içindeyiz. Bir hastalık, teşhis edildikten
sonra tedavi edilebilir, biz birçok örneğin aksine
kendimiz zaaflarımızı biliyoruz ki bu da tedavi yolunda
atılmış ilk ve en önemli adımdır. Üniversitemizde
hakim olan bilim zihniyetinin rasyonelliği sayesinde
bahsettiğimiz sorunların çözüleceğinden eminim. Bizler
8*hi, bizden sonrakilerin de bu müzeyi Atatürk’ün
esprisine ve mirasına lâyık bir biçimde çağdaş
k°§ullara uygun bir biçimde muhafaza etmek
'deyeceğine inanıyorum. Zira bu espirinin en büyük
özelliği çağa uygun olarak .duraklamadan gelişmeyi,
yemlenmeyi sağlamaktır. Yani artık müzemiz için

profesyoneller,
uzmanlar
yetiştirmek
gerekiyor.
Günümüzde eğilim; adama göre iş değil, işe göre
adamdır.
Çağdaş müzenin en önemli fonksiyonlarından biri de
yaygın eğitimdir. Müzenin Derneği bu konuda eşsiz bir
gayret ve gelişme göstermiştir. Şu anda, her yaştan
yaklaşık 400 kişi burada resim yaparak sanata bilinçle
yaklaşmayı öğrenmektedir. İmkân ve mekân daha da
uygun olsa bu sayı kısa zamanda birkaç misli olacaktır.
Bu durum halkımızın öğrenim ve sanat hevesinin bir
göstergesi olup, özellikle bu çok olumlu yönde
mutlaka teşvik edilmelidir. Müzede ayrıca düzenli bir
program halinde konferans, söyleşi ve geziler
düzenlenmektedir.
Müzede
gerçekleştirilen
bu
çalışma, aslında onun aracılığıyla Üniversitemizin
İstanbul kültür ve eğitimine yaptığı bir katkıdır.
Sadece bu sebep bile ileriye ümitle bakmamız için
yeter. Bütün amaçlarımızı gerçekleştirmek için
gideceğimiz yol daha çok uzun ve zor bunu biliyoruz.
Fakat istikametimiz bellidir. 50 yıl önce bu müze
kurulurken Atatürk bunun çağına uygun olmasmı
sağlamıştı, bizler ve bizden sonrakiler de bu yoldan
şaşmamak
için
yapılanlarla
hiçbir
zaman
yetinmemeliyiz, çağdaş gelişme daima burada yankısını
bulmalıdır.
Bunun da tek yolu özeleştiri ve bilimsel çalışmadan
geçecektir. Biz bugün 50 yıl önce burayı kuranların
heyecanını hala aynı canlılıkla hissediyoruz; ve
kurucusuna duyduğumuz şükran da eksilmedi, bilakis
arttı. Üstelik bıraktığı mirasın korunmasının bazen ne
kadar zor olduğunu bu kurum kendisi de bir dönem
yaşadı. Bakımsızlık ve ihmal bir süre kapıların bile
halka kapanmasına sebep oldu, bu sırada binadaki
çöküntü daha da vahim olmuştu. Müzeyi tekrar
açabilecek hale getirmek için o dönemdeki müze
yönetimi ve ona yardımcı olan Derneğimizin
gayretlerini unutmamak gerekir. O sırada böyle bir
çaba gösterilmemiş olsaydı, şu anda bu müze belki var
olmayacaktı. Bu konuya ilgi gösterip gündemde
kalmasını sağlayan basınımıza teşekkür ederken şimdi
de bu yolun ikinci aşaması olan Modern Sanat Müzesi
için harekete geçilmesinin zamanı olduğunu düşünüyor
ve yine destek bekliyoruz.
Müzenin kuruluşunun 50. yılında Atatürk’ün bu
mirasına sahip çıkarak onu koruyan herkese, başta
Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve TBMM
Başkanı Sayın Necmettin Karaduman’a, Mimar Sinan
Üniversitesi yönetimine, TBMM Sanat Danışmanı
Prof. Metin Sözen ve arkadaşlarına, Restorasyonun
gerçekleşmesini sağlayan Milli Saraylar Daire Başkanı
Tevfik Pülten ve bütün arkadaşlarına, restorasyon
projesini yapan bütün mimar arkadaşlarıma, müzenin
canlı kalmasını çalışmalarıyla sağlayan Müze Derneği
Başkanı Sayın Leyla Belli ve ona yardım eden dernek
üyelerine, Türk basınına ve tabii inanılmaz bir
fedakârlıkla çalışan müzedeki tüm görevlilere Mimar
Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi adına en
derin şükranlarımızı sunar, müze kurulduğundan beri
burada çalışanlardan vefat etmiş olanları rahmetle
anar, yaşayanlara teşekkürlerimizi sunarız.

PROF. BELKIS MUTLU
Bugün 20 Eylül, Müzenin 50 yıl evvel kurulduğu gün.
Aynı ailenin fertleri olarak bu mutlu yıldönümünü
kutluyoruz, hatta şimdi bir resital verecek olan Sayın
piyanist Arm Karamürsel bile bizim aileden; zira
babası Profesör Abdülkadir Karamürsel Akademinin
hukuk hocasıydı:;

50 yaşına gelen Resim Heykel Müzesinin kendi
bütçesi ve kadrolu personeli olmalıdır. Yani Müdür
dahil, müze kendi özel elemanlarına sahip olmalıdır.
Ve en önemlisi bilim personeline, müze asistanlarına,
teknisyenlerine, acilen ve önemle ihtiyaç vardır.
Atatürk’ün mirası kurumlaşmalıdır.

Kurulduğu günden beri görev yapmış müze
müdürlerinin eserlerinin teşhir edildiği bir salondayız.
Yani müze, dünü ve bugünüyle karşımızda. Yarının
nasıl olacağım tasarlamak için bazı olayların kısa bir
hatırlatmasını yapmak gerekiyor.

Burası adını taşıdığı, şehire ve Üniversiteye yaraşuy
profesyonel bir bilim kurumu olmak ve Üniversitenin
halka açık birimi olarak, toplumun ondan beklediği
görevleri yerine getirmek zorundadır.

50 yıl bir ülkenin tarihinde önemli bir zaman dilimi.
Yarım yüzyılda biz, nereye geldik, niçin olmamız
gerekli düzeyde değiliz. Büyük umutlarla kurulan
müze, Atatürk döneminin parlak başlangıcını niçin
devam ettiremedi. Geriledi, hatta kapandı. Ancak,
büyük çabalarla ve Derneğin de katkısıyla yeniden
açıldı.
Müze yeniden açıldı ama bahçeler virane. Harap bina
ise terkedilmenin eşiğindeydi. Türkiye’nin ilk ve en
zengin, en büyük çağdaş sanat müzesi niçin bu
duruma gelmişti, yani çağın ve ülkemizin hızlı
gelişmesine tamamen zıt, çağ dışı ilkel bir duruma
nasıl düşmüştü.
Yeniden, hızla aynı duruma
düşmemek için kısa bir analiz gerekiyor.

Müzenin son durumu da kendi çabalarıyla, Derneğin
ve hepinizin katkılarıyla belli bir düzeye ulaşmak için
epeyi yol alındığını kanıtlıyor. 1986 yılı içinde 6000
civarında olan, yıllık ziyaretçi sayısı, 1987 yılında
şimdiden 10.000’e yükselmiştir. 1 Ekimde başlayacak
İstanbul Festivali sergileriyle bunun daha da yüksek
bir artış göstermesi bekleniyor.
Ayrıca 1987 yılı içinde şimdiye kadar 6 sergi, 3
konser, 2 Bale gösterisi, ve Ünlü afiş sanatçılarımızın
katıldığı 1 Workshop düzenlenmiştir. Bunlara yıl
sonuna kadar yapılması planlanmış 2 si yabancı olmak
üzere 3 tane çok önemli sergiyi katmak gerekir.
Derneğin düzenlediği eğitim, konferans
faaliyetleri bu hesaba katmıyorum ve
gelişmemiz gerektiğine inamyorum.

gezi gibi
daha da

Başlıca iki sebep vardı.
1. Müzenin adı İstanbul Resim Heykel Müzesi. Ama
İstanbul şehri; halkı, yönetim ve basınıyla; bu müzenin
temsil ettiği gerçek çağdaşlığa ve onun kültürüne ilgisiz
kaldıkları için.
2. Müze Mimar Sinan Üniversitesine bağlı. Fakat
müze, Üniversiteden de gerekli bütçe, personel,
özellikle bilim personeli takviyesi alamadığı için. Evet
bunlar gerçekten karanlık günlerdi. Atatürk’ün mirası,
emaneti hala kurumlaştırılmamıştı.
Fakat bu en karanlık günlerde bir mucize gerçekleşti.
TBMM Başkanı Sayın Necmettin Karaduman, binayı
ve çevresini ele aldı. Milli Saraylar Daire Başkanlığı
da onarım programını büyük bir ciddiyetle yürütmeye
başladı. Müze ve çevresi bugünkü, bakımlı olmaya
başlayan durumunu, tamamen Sayın Necmettin
Karaduman’a, Prof. Metin Sözen’e ve mesai
arkadaşlarına borçludur. Fakat henüz yolu yarılamadık
bile. Ümidimiz bu atılımın devam ettirilmesidir.
Çağdaş bir düzeye yükselmek ve yeniden eski duruma
düşmemek için Üniversitemizden de beklentilerimiz
var.
Yeni rektörümüz; sevdiğim dostum Sayın Prof. Gündüz
GÖKÇE, müzenin sorunlarını biliyor. Bunların
çözümlerini ondan bekliyoruz ve bunun için atılacak
en önemli adımın da; bu müzenin resmen üniversite
bünyesinde yer alması olduğunu önemle belirtiyoruz.

Bizler; bu müzede çalışan herkes, Atatürk 50 yıl önce
bu müzeyi açarken hissedilen heyecanı, bütün gücü ve
tazeliği ile hala taşıyoruz. Eğer İstanbul kendi
çağdaşlaşma ve gelişmesini en somut bir biçimde,
kültür alanında temsil eden bu müzeye yönetimi,
basmı ve halkıyla sahip çıkarsa.... Eğer Üniversitemiz
de umduğum gibi müzeye kendi bünyesinde gereken
yeri verirse.....
Bu kurumun da kısa zamanda hepimize kıvanç kaynağı
olacak çağdaş bir düzeye çıkacağına inanıyorum,
bunun için de herkesi, hepimizi bugün olduğu gibi
gelecekte de dayanışmaya davet ediyorum.
Bu mutlu günümüzde aramızda bulunarak bizleri
cesaretlendiren; siz, Saym misafirlerimizi saygıyla
selamlıyor, burada çalışmış ve çalışmakta olanlara,
bizi destekleyen herkese bütün kişi ve kuruluşlara
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

SERGİ-RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
KOLEKSİYONUNUN İLK 20’si
THE FIRST 20 PICTURES OF THE PAINTING AND
SCULPTURE MUSEUM

Hüseyin Giritli,
Yıldız Sarayı Bahçesinden, 73x91,5
Demirbaş No: 414

Sanatçısı bilinmiyor,
Kağıthane Köprüsü, 60x80
Demirbaş No: 415

Osman Nuri, Yıldız Sarayı Bahçesinden, 73x91
Demirbaş No: 416

Ahmet Bedri. Etfal Hastahanesinin eski hali,
53,5x72,5

Demirbaş No: 417

Mustafa, Yıldız Sarayı Bahçesinden, 72,5x9i
Demirbaş No: 418

:

Şeker Ahmet Paşa, Ağaçlar Arasında Karaca,
1.36x98
-Demirbaş No: 423-

50 YILIN MÜZE MÜDÜRLERİ
THE CURATORS OF THE MUSEUM IN 50 YEARS
HALİL DİKMEN
1906 İstanbul da doğdu
1927 Güzel Sanatlar Akademisi İbrahim Çallı ye
Hikmet Onat atölyelerinde çalıştı. Resim
bölümünü birincilikle bitirdi.
1927 Paris’te Academie Julien de Albert
Laurens’den ders gördü, André Lhote atöl
yesinde çalıştı.
1937 Resim ve Heykel Müzesine ilk müdür olarak
tayin edildi. 24 sene müdürlük yaptı.
1949 Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü yanısıra
Akademide resim öğretmenliği yaptı.
1943 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne atandı.

NURULLAH BERK
22 Mart 1906 İstanbul’da doğdu.
1920-1924 Sanayii - Nefise mektebinde Hikmet Onat
ve Çallı İbrahim atölyelerinde çalıştı.
1924-1928 Paris Güzel Sanatlar Okulunda, Ernest
Laurent atölyesinde çalışmalarını sürdürdü.
1928 Bir grup arkadaşıyla "Müstakil Ressam ve
Heykeltraşlar Birliği"ni kurdu.
1933 Bir grup arkadaşıyla D grubunu kurdu.
1939 Akademi asistanlığına atandı - 29 yıl öğretim
üyesi olarak çalıştı.
1963 Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne atandı.
1982 de vefat etti.

17 Ekim 1964 Ankara’da vefat etti.
SABRI BERKEL

HÜSEYİN GEZER

1907 Üsküp’te doğdu.

1920 İçel’de doğdu

1929-1935 Floransa Güzel Sanatlar Akademisinde

1948 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini

Felice Carena’nin atölyesinde çalıştı.
1939 Güzel Sanatlar Akademisi gravür atölyesine
asistan olarak atandı.
1969 Yüksek Resim Bölümü uygulama atölyesi
Başkanlığı,
1977 Resim ve Heykel Müzesi Müdürü oldu.
ADNAN ÇÖKER

birincilikle bitirdi. Paris Ecole Nationale
Superieure des Beaux-Arts’da ve Academie
Julian’da çalışmalarını sürdürdü.
1951 Akademide Asistan oldu.
1955 Heykel bölümüne öğretim üyesi oldu.
1969 Resim ve Heykel Müzesine müdür olarak
atandı.

1927 İstanbul’da doğdu

DEVRİM ERBİL

1944-57 Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi

1937 Uşak’ta doğdu.

Atölyesinde çalıştı. Yüksek Resim Bölümünü
bitirdi.
1955 Avrupa konkurunu kazanarak devlet bursuyla

1955-59 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi
sinde resim öğrenimi gördü.
1962 Akademide asistan oldu.

Paris’e gitti. André Lhote ve Henri Goetz

1965 İspanya’da sanat çalışmaları yaptı.

Atölyesinde çalıştı.

1979-1982 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğü

1960 Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim
Bölümüne asistan olarak girdi.
1966 Yüksek Resim Bölümüne öğretim üyesi
olarak atandı.
1977 Resim ve Heykel Müzesi Müdürü oldu.

yaptı.
1981 Akademide öğretim üyesi oldu.

RESİM VE HEYKEL MÜZESİNDE GÖREV
ALMIŞ UZMANLAR
1) Rahmi Artemiz

1945-1976

Heykeltraş-Müdür Yrd.

RAHMİ ARTEMİZ

2) Hulusi Mercan

1961

Ressam

1911 Yugoslavya - Manastır’da doğdu.

3) Fethi Kayaalp

1962-1969

Ressam-Restoratör

1941-42 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Prof.

4) Nimet Ener

1966-1968

Ressam-Restoratör

5) Muzaffer Ertoran

1966-1981

Heykeltraş

6) Orhan Ersoy

1968-1984

Ressam-Restoratör

7) Mustafa Esirkuş

1968-1974

Ressam-Restoratör

Rudolf Belling Heykel Atölyesinden mezun oldu.
1945 Resim ve Heykel Müzesinde göreve başladı.
1976 Emekliye ayrıldı.
Devlet Resim ve Heykel sergilerinde sergi komi
serliği de yapan Rahmi Artemiz’in çalışmalarında
Atatürk Büstleri geniş bir yer tutmaktadır. Trakya,

8) Tuba Erdoğan (Sözen)
1968-1969

Ressam-Restoratör

Babaeski, Havza, Kırklareli, Uzunköprü, Alpullu

9) Ersu Pekin

1972-1975

Ressam-Arşiv Uzmanı

ve Hayrabolu’da çeşitli boyutlarda Büst ve anıt

10) Faruk Cimok

1978-1983

Ressam-Restoratör

ll)Tom ur Atagök

1979-1984

Müdür Yardımcısı

12) Oğuz Şirvancı

1984-1986

Öğretim Görevlisi

ları vardır.
Ayrıca bir çok illerde Atatürk Büstleri ve

Not: 1937 kuruluş yılından itibaren müzede çalışmış

İstanbul’da şahıslar için hazırladığı özel büstleri
bulunmaktadır.
1979 ’dan bugüne eserlerini ARZ Plastik Sanatçılar
Grubu ile birlikte "DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE

olan uzmanların isimlerini elde bulunan belgelere

KADAR ATATÜRK" adı altında sergilemektedir.

dayanarak derledik. Arada eksikler olması mümkündür.

ARŞİV SES KAYITLARINDAN

THE MUSEUM AND OUR ART

MÜZE VE SANATIMIZ

FROM THE RECORDS

Sanatçı seslerinin bulunduğu bölüm, sanatçının
sesinden salt kendi sanatı değil ülke sanatını
ilgilendiren
anıları,
düşünceleri
kapsamaktadır.
Böylelikle, bir sanat tarihçimizin, sanat yazarımızın
çıkışına, bu tür belgelerle ortam hazırlığı içinde
oluyoruz. Hayatta olmayan birçok sanatçımızın
seslerinin yanında halen sanatını sürdüren ressam ve
heykeltraşlar da vardır. Örneğin son konuştuğum
sanatçılardan biri Zeki Faik İzer’dir. Nisan - Mayıs
1988 aylarında gerçekleşen konuşmalarda hafızası son
derece yerinde olan İzer’den ilginç şeyler kaydettim.
Müzenin kuruluşuyla ilgili ressam Zeki Faik İ^er’in
ses kaydından dinlediklerim şunlar:
".... Resim ve Heykel Müzesi rahmetli Burhan
Toprak’m zamanında ve onun fikirleriyle olmuştur.
Burhan Toprak zamanının Güzel Sanatlar umum
müdürü olan Cevat Dursunoğlu’na açar, Cevat bey de
Milli Eğitim bakanı Saffet Arıkan in onayını aldıktan
sonra müzenin şimdi bulunduğu saray bu iş için tahsis
edilmesine karar verilmiş. Şu halde Resim ve Heykel
Müzesinin kurucusu kapıda Atatürk tür, fakat içerde,
inşallah bir gün o da olur, Burhan Toprak tır.

Ülkemizde, görsel sanatlarla ilgili müze konusu
gündeminde ilk akla gelen İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi’dir. Oysa, Ankara ve İzmir’de de müzeler
bulunmaktadır. İstanbul müzesini ön planda tutan
nedenlerin
başında,
yarım
yüzyıllık
geçmişi
gelmektedir. Yanısıra, girişindeki mermer onur levhası,
koleksiyonunun bütünlüğü, resim sanatımızın gelişimini
hiç değilse 1970 başlarına dek kesintisiz göstermesi....
gibi son on yıldır adeta patlama noktasında açılım
gösteren resim sanatımız (heykeli dahil etmek oldukça
güç) peşi sıra galericilerin ve koleksiyonerlerin de
boyutlanmasını sağlamıştır. İşte bu safhada müze
kavramı yeniden algılanmaya ve fazlasıyla sahip
çıkılmaya başlanmıştır. Öyle ki engin bir geçmişi
olmayan resim sanatımızda eski resimler yerlerini
bulunca, yeni resimler, bugün savaşımım veren
sanatçılar rağbet bulmuşlardır. Dolayısıyla, uzun
zamandır modern müze açılsın isteminde bulunan biz
müzecilere ve sanatçılara, katılmayan kalmamış gibidir.
Müze arşivi, kuşkusuz, modern müzenin kurulmasını
beklememektedir. Şu anda müzede yapıtı bulunsun
bulunmasın tüm sanatçılarla ilgili belge toplamayı
sürdürmektedir.

Müzenin açılış günü olan bir tarih olayı anlatayım..
Hem resim hem de politik hayatımızla ilgili bir hadise.
Ben o tarihlerde birinci defa, askerlik görevini
yapmaktaydım. Bineaneleyh ortada yoktum. Atatürk
başvekil
İnönü’yü
azletmiş.
Öğleden
sonraki
programıysa bitişik sarayda bir konferansa katılma.
Açılışa hiddeti her halinden belli olarak giriyor.
Toprak
hoşgeldiniz de
bulunmuş
lâkin onu
susturmuşlar... O esnada ortalığı yumuşatacak bir olay
oluyor. Umum müdür Cevat beyin ayağı kayıp
merdivenden düşüyor.... Atatürk bir sandalyeye buyur
ediliyor. Yanma yaklaşmak lazım. Halil Dikmen büyük
nezaketiyle; o zamanlar Atatürk deniliyordu ama Halil
Dikmen
"Gazi
Hazretleri"
diyor, ben
müze
müdürüyüm size müzeyi gezdireyim.... Ve böylelikle
hep beraber müze gezisi yapılıp, açılış hoş bir şekilde
nihayetleniyor....."
Müze müdürleri içinde Halil Dikmen, kuruluş
sancılan içinde çoşkuyu ve acıyı birarada yaşamış, en
uzun görev süresi olan ve eldeki yapıtların çoğu onun
döneminde toplanan ilk müdürdür. Bu nedenle Halil
Dikmen’in müze konusu gündeme gelince ayrıcalıklı
bir yeri vardır. Dikmen’den sonra göreve başlayan
Nurullah Berk ise sanatçı kişiliğinin yanısıra, aydın bir
kişi, müzeci, yazar gibi özellikleriyle de döneminde
etkin olmuş biridir. Onun arşivindeki ses kayıtlarında;
müzeyle ilgili bölümleri dinledim pek iç açıcı değildi !

".... 1960-61 sıralarmda Halil Dikmen’den sonra, bana
müdürlük teklif edildi. Onu kabul ettim. Çünkü cazip
çekici bir görevdi. 8-9 yıl bu görevde bulundum.
Yapılacak şey pek çoktu. Şimdi, 1973, çok nankör
şartlar içinde, çok zor, uygunsuz, daha doğrusu zor
şartlar içinde bir müze...." , "Mesela, klimatizasyon,
gibi ısıtma gibi, aydınlatma gibi şeylerden yoksun bu
müze....", ".... benim zamanımda iki restorasyon
atölyesi (resim ve heykel) açıldı. Bir çok harap
vaziyette eserler, resimler kurtarıldı. Yeni salonlar
açıldı. Sonra bir sergi yeri yoktu (güncel sergileri
kastediyorum) Halil Dikmen Galerisi adıyla bir galeri
açtık...."
D Grubuyla ilgili anlattıkları ve Türk resmiyle ilgili
olanları oldukça ilginç. Sadece Nurullah Berk mi?
Hikmet Onat, Bedri Rahmi, Hamit Görele, Malik
Aksel....
Bu müze elli yılı doldurdu, ne ki henüz modern
müzeyi doğurabilmiş değil .Atatürk’ün dönemine göre
çok ilerde bir kararla yambaşında açtığı müzeye biz
yeni bir daha ekleyebildik mi ?

YUSUF TAKTAK
Ressam-Miize Uzmanı

SERGİLER - THE EXHIBITIONS
CESARE - MARINA LIĞINI RESİM SERGİSİ ------

PAINTING EXHIBITION -----------------------------------

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Mimar Sinan
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi işbirliğiyle
düzenlenen sergi, 6-20 Şubat tarihleri arasında Müze
Şeker Ahmet Paşa salonunda yer aldı.

reklamcılığı bırakarak belediye ile peyzaj mimarisi için
tasarım yapımcısı olarak çalıştı, Roma, Napoli, Capri
.Sorrento’da özel bahçeler düzenledi. Buna paralel iç
dekorasyonlarla da ilgilendi ve bütün bu değişik
deneyimlerini birçok sergide sundu.

23 Kasım 1913 tarihinde Roma’da doğan Cesare Ligini
çok küçük yaşta, heykeltraş olan babası Alfredo’nun
desteğiyle kendini sanat dolu bir ortamda buldu.
Çeşitli sahne dekorları, fuar tasarımları, antik evlerin
restorasyonu ve iç düzenleme tasarımlarıyla ilgilenen
sanatçı, Anas şehitleri anıtının ve Santo Spirito
çeşmesinin yapımında heykeltraş Castelli ile işbirliği
ve Washington’daki İtalya Büyükelçilğinin yeni bina
tasarımında son derece modern bir stilin öncülüğünü
yaptı.
Marina Ligini, 9 haziran 1945 yılında Roma’da doğdu.
Yağlıboya, suluboya ve karakalem, kullandığı ilk resim
teknikleridir. Zeytin, hint inciri, badem bahçeleri
arasında antik köy evleri, yaban çiçeği işlediği konular
arasındadır.
Kopenhag, Oslo, Stockholm ve Amsterdam’da uzun
süre kalan sanatçı, grafik konusunda çalışmalar ve
antik dükkanların, köprülerin, fabrikaların çizimini
yaptı. Amerika’da edindiği deneyimlerden sonra,
Marina Ligini, Norman kulesi ve portakal kağıdı

OSMAN HAMDÎ BEY RESİM SERGİSİ _________

PA1NTING EXHIBITION____________________________

Mimar Sinan Üniversitesi, Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Resim ve Heykel
Müzeleri Derneğinin ortak katkıları ile düzenlenen
sergi, 24 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında müze
Şeker Ahmet Paşa salonunda yer aldı. Sanayii Nefise mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) kurucusu
ve müzeci, ressam Osman Hamdi Bey’in ölümünün
77.inci yıldönümü nedeni ile düzenlenen sergi öncesi,
Mimar Sinan Üniversitesi konferans salonunda Prof.
Muhteşem Giray, Prof. Kerim Silivrili, Prof. Mustafa
Cezar, Alpay Pasinli ve Prof. Devrim Erbil’in
konuşmacı olarak katıldıkları bir anma töreni yapıldı.

Osman Hamdi Bey, 1881 yılında müze müdürlüğüne
tayin edildi ve "Eski Eserler Yönetmeliğinin
çıkarılmasından, arkeolojik kazılarla müzenin eser
yönünden zenginleştirilmesine kadar her şeyi ile
ilgilendi. Yeni elde edilen eserlerin mevcut binalara
sığması zor olduğundan Arkeoloji Müzelerinin şimdiki
binasımn oluşmasım sağladı.

1842 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Osman Hamdi
Bey elçilik, bakanlık ve başbakanlık yapmış olan
Ethem Paşa’nın oğludur. Avrupa’da öğrenim yapmış
devlet adamlarımızdan biri olan Ethem Paşa
oğullarının da batı kültürü ile yetişmesi amacıyla,
Osman Hamdi Bey’i hukuk öğrenimi için Paris’e
göndermiştir. Burada hukuk öğrenimine devam
ederken resim dersleri de almaya başlayan ve Gerome
ile Boulanger’nin atölyelerinde çalışan Osman Hamdi
Bey, 1869 da Türkiye’ye çağrılıncaya kadar Paris’te on
iki sene kaldı. Bağdat ili Umumi Ecnebiye Müdürlüğü,
1871’de İstanbul’da sarayda dış işleri protokol müdür
yardımcılığı, Viyana’da açılan milletlerarası sergiye
komiserlik, 1877’de Beyoğlu Altmcı Daire Belediye
Müdürlüğü
olarak
sıralayabileceğimiz
resmî
görevlerden Osmanlı - Rus harbinin sonunda çekilerek
resimle ilgilenmeye başladı ve bu devrede iki resim
sergisine katılarak büyük ilgi gördü.

Osman Hamdi Bey’e bir çok devlet tarafından şeref
pâyeleri, madalya ve nişanlar ve üç Alman, iki İngiliz
Üniversitesinden "Fahri Doktor" pâyesi verilmiştir.

1882’de Sanayii - Nefise Mektebi müdürlüğüne tayin
edilen Osman Hamdi Bey, Akademinin faaliyete
geçebilmesi için ilk iş olarak bina ve öğretmen temini
konusunu ele aldı, 1883 yılında, okul öğretime açıldı.

24 Şubat 1910’da hayata gözlerini yumdu. Sergide
müze ve müze dışı koleksiyonlardan derlenen eserleri
yer almaktadır.

Osman Hamdi, Mimozalı Kadın, tuv/yğb.

"Osman Hamdi Bey" Resim sergisi açılışı

ULUSAL EGEMENLİK VE SANAT SER G İSİ------------------- NATIONAL
EXHIBITION

SOVEREIGNTY

AND

ART

T.B.M.M.’nin 67 yıldönümü münasebetiyle, T.B.M.M.
Sanat ve Yayın Kurulu ve Mimar Sinan Üniversitesi
Resim ve Heykel Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen sergi,
28 Nisan’da Şeker Ahmet Paşa salonunda açıldı.
Sergide Cemal Tollu, Şerif Haşan, Dinçer Erimez,
Nurullah Berk, Eşref Üren, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya
Güran, Şeref Akdik, Ali Çelebi, Avni Lifij, Özdemir
Altan, Zeki Faik İzer, Turgut Zaim, Hikmet Onat,
Zeki Kocamemi’ye ait ve İstiklal savaşı konularını
içeren eserler yer aldı.

Avni Lifij, Allegori, tuv/yğb, 160x200 cm.
OLİMPSPOR PUL SERGİSİ
PHILATELY EXHIBITION

"Ulusal Egemenlik ve Sanat" resim sergisi açılışı

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 92. birleşimi
nedeniyle 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da
yapılan toplantılar kapsamında, Müze Şeker Ahmet
Paşa salonunda Olimpiyat konulu pullardan oluşan bir
sergi düzenlendi.

* **■■■#■*
V*

$8*

İlki, 1894 yılında Paris’te Baron Pierre’de Coubertin’in
önderliğinde yapılanı toplantı günümüze kadar, bütün
dünya ülkelerinde 91 defa yapılmış ve olimpiyat
oyunlarıyla ilgili kararlar alınmıştır. Komitenin 72
ülkeden 92 üyesi vardır.
Sergide yer alan Koleksiyonlar, Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi tarafından bir arşiv oluşturmak
nedeniyle toplatılmış olan, PTT tarafından tedavüle
çıkarılmış olimpiyatlar ile ilgili filatelik dokümanları
içermektedir. Sergide resmi katılmanın dışında Dünya
spor
pulları, Türk spor pulları ve gençlik
koleksiyonları ile katılan özel koleksiyonlar da yer aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 92. Birleşimi anma
pulu.
İbrahim Çallı, Hatay’ın Anavatana Hasreti, tuv/yğb.

OLİMPİYAT "SPOR VE SANA T" KONULU
RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI SERGİSİ

.'SPORT AND ART" PAINTING AND _
SCULPTURE OLYMPIC EXHIBITION

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 92. birleşimi
onuruna açılan "Spor ve Sanat" konulu resim ve heykel
yarışması seçici kurul toplantısı, 5 mayıs Sah günü
müzede yapıldı. Seçilen eserler 23 Mayıs - 8 Haziran
tarihleri arasında müze Şeker Ahmet Paşa salonunda
sergilendi.
Uluslararası
Olimpiyat
Komitesi
başkanı
Mr.
Samaranch, Prof. Muhteşem Giray, Nejat Eczacıbaşı,
Merih Sezen, Kaya Özsezgin, Prof. Devrim Erbil, Prof.
Hüseyin Gezer, Prof. Cevat Dereli, Prof. Sabri Berkel,
Prof. Zühtü Müritoğlu, Doç. Namık Denizhan ve
Selcan Teoman’dan oluşan jüri üyeleri tarafından
Resim dalında; Uğur Mine Tamay’a birincilik, Mehmet
Özer’e ikincilik, Çiğdem Erbil Sağın’a üçüncülük,
Metin Güngör, Binnaz Nuyan İnanç ve İbrahim
Bayındır’a mansiyon ödülleri; Heykel dalında; Koray
Ariş’e birincilik, Yonca Saraçoğlu’na ikincilik, İnayet
Türkoğlu’na üçüncülük, Işılar Kür, İnayet Türkoğlu ve
Mehmet Şenel’e mansiyon ödülleri verildi.
Derece alan eserler, İsviçre Uluslararası Olimpiyat
müzesinde teşhir edilmek üzere Olimpiyat komitesi
tarafından satın alındı.

Olimpiyat resim ve heykel sergisi genel görünüm

Olimpiyat seçici kurul üyeleri değerlendirme yapıyorlar

SERPOCAM YARIŞMA TOPLANTISI----- YARIŞMA SERGİSİ
SERPOCAM COMPETITION MEETING __ EXHIBITION

Seramik sanatım çağdaş deneme ve yorumlara açarak
özgün üretimlerin oluşumunu sağlamak amacıyla
Serpocam tarafından Özgün Yaratım ve Endüstriyel
tasarımı (Çini Desenli Karo Tasarımı) dallarında
açılan yarışmanın seçici kurul toplantısı 19 M art’ta
müzede yapıldı. Özgün yaratım seçici kurulunu
oluşturan Prof. Ali Teoman Germaner, Doç. Dr. Ateş
Arcasoy, Prof. Belkıs Mutlu, Doç. Dr. Beril
Amlanmert, Bingül Başarır, Füreya Koral, Doç. Dr.
Güngör Güner, Gürol Sözen ve Prof. Sadi Diren ile
Çini Desenli Karo seçici kurulunu oluşturan Kütahya
Belediye Başkanı Oral Kiper, Turgut Erdem, Mustafa

Kıratlı, Faruk Şahin, Dr. Müh. Ersin Eti, Yüksel
Ergen, Aziz Gorbon, Ahmet Yamaner, Prof. Sadi
Diren, Prof. Dr. Önder Küçükerman ve Doç. Dr.
Oktay Amlanmert tarafından; Selami Torun’a "İris"
adlı eseri için birincilik, Enver Güner’e "Şans Nom"
adlı eseri için ikincilik, İrfan Aydm’a "Dairesel
Hareket" adlı eseri için üçüncülük, Serap Ünal’a
"İkilem
Grubu" ve Kadir
Demir’e
"Hareket
Değişimdir" adlı eserleri için özendirme ödülleri
verildi. Eserler Şeker Ahmet Paşa salonunda
sergilendi.

AFİŞ SERGİSİ _______ POSTER EXHIBITION
British Council, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve
Heykel Müzesi işbirliği ve Marmara ve Boğazları
Belediyeler Birliği ile Alarko’nun katkıları sonucu 11
Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arası bir hafta süreli olan
afiş
çalışmaları gerçekleştirildi ve çalışmaların
sonunda bir sergi yer aldı.
.5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle doğa ve tarihi
değerlerin
korunup
güzelleştirilmesi
amacıyla
gerçekleştirilen çalışmalar; çevre koruması, aile
planlaması ve sağlığı konularında serigrafi tekniğine
uygun yapıldı. Bob Linney, Richard Prestwich
yönetimindeki afiş çalışmalarına Mengü Ertel, Sadık
Karamustafa, Mehmet Koyunoğlu, Kemal Kut, Mistik,
Feyruz Rubeyi, Ali Selami Yanya, Muhsin Kut ve
Celal Aydın katıldılar.
Afiş sergisi genel görünüm

Bob Linney ve Richard
afiş çalışması

P re sti

yapıyorlar.
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HOZAN
MATSUMOTO
"SUIBOKU"
MÜREKKEBİ) RESİM SERGİSİ

(ÇİNİ

"SUIBOKU"

PAINTING

EXHIBITION

Japonya Başkonsolosluğu, TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı ve Mimar Sinan Üniversitesi, Resim ve
Heykel Müzesi İşbirliği ile gerçekleşen serp, 26 Mayıs
- 10 Haziran tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı I:
Hareket Köşkünde yer aldı. Japonya’nın Ehime
Vilayeti İmaharu şehrinde 1925 yılında doğan sanatçı,
Amerika ve Avrupa’da sergiler açtı, Japonya Dişişleri
Bakanlığı tarafından Kültür elçisi olarak her yıl
dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler ve kurslar açarak
geleneksel sanatı suıboku’yu dünyaya tanıttı. Suıboku
resim sanatı, 8.yy’m ilk yarısında Çin’de ortaya
çıkmış, Japonya’ya Zen rahipleri tarafından 13. yy’da
tanıtılmıştır. Zen sanatı tabiatı ve insan anlayışının
derinliğini yapsıtmaktadır. Bu nedenle bu sanatta
ruhsal eğitim tekniği kadar önemli olmaktadır.
Sanatçının
anlık
durumunu
teknik
üzerinde
yoğunlaştırması sonucu ortaya çıkan fırça vuruşlarıyla
eser meydana gelmektedir.
Hozan
GÜNÜMÜZ
SERGİSİ

SANATÇILARI

8.

İSTANBUL

Matsumoto

"Suıboku"

__ CONTEMPORARY
EXHIBITION

ARTISTS

Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ve
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle, 15.
İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen sergi, 20
Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında Dolmabahçe
Sarayı 1. Hareket Köşkünde Yusuf Taklak tarafından
gerçekleştirildi.
Prof. Bülent Özer, Doç. Semra Germaner, Sezer
Tansuğ, Kaya Özsezgin ve Doç. Jale Erzen’den oluşan
seçici kurul’un yarışmaya katılan 405 yapıt üzerinde
yaptığı eleme çalışmaları sonucu 44 yapıt sergilenmeye
hak kazandı. Bunlar arasından Yavuz Tanyeli birincilik
ödülüne, Hayri Karay ikincilik ödülüne, Feride
Kıhçtaş Binicioğlu üçüncülük ödülüne lâyık görüldüler.
Seçilen bu eserler Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
tarafından satın alınarak müze koleksiyonuna hediye
edildi.

Uygulama

İkincilik ödülü: Hayri Karay

8th

çalışması yapıyor
İSTANBUL

I. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANAT SERGİLE»
I. INTERNATIONAL ISTANBUL CONTEMPORARY ART
EXHIBITIONS
80’li YILLARDA FRANSIZ SANATI _____________

FRENCH ART IN 1980’S _________________________ ;— -

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından I Ulus
lararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri kapsamında
yer alan sergi, Dolmabahçe Sarayı I-Hareket
Köşkünde 1 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında düzen
lendi.
Türkiye
ve
Fransa
Cumhuriyetleri
Hükümeti
himayelerinde, Türk - Fransız Kültürel Programı
çerçevesinde Fransız Sanatsal Etkinlikler Birliği
tarafından düzenlenen sergi Fransa Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve İletişim Bakanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Kavala şirketler grubu katkılarıyla
gerçekleşti.
Sergide, Çağdaş Fransız sanatçılarından Richard Baquie, Jean Pierre Bertrand, Philippe Cazal, Robert
Combas, Eric Dalbıs, Philippe Favier, Bernard Frize,
Fabrice Hybert, Deniş Laget, Ange Leccia, Robert
Malaval, Patrick Tosani ve Jean Luc Vılmouth’un eser
leri yer aldı. Sanatçılar sergi düzenleme esnasmda
hazır bulundular.
Onur Kurulu:
- M. Jean - Bernard Raımond - Dışişleri Bakanı

Başarının Büyüsü, 1986, Modern Sanat Müzesi, Paris
6
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- M. François Leotard - Kültür ve İletişim Bakanı
- S.E.M. Philippe Louet - Fransa’nın Türkiye Büyük
elçisi
- M Jacques Berthod - Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu
Düzenleme Kurulu:
- M.Louis Joxe-Fransız Büyükelçisi - Fransız Sanatsal
Etkinlikler Birliği Başkanı
- M.Jean - Pierre Angremy - Dışişleri Bakanlığı,
Kültür, Bilim ve Teknik İlişkiler Genel Müdürü.
- M. Michel Boyon-Kültür ve İletişim Bakanlığı
Daire Başkanı
- M.Olivıer Cheurillon Fransa Müzeler Genel Müdürü
- M. Catherine Clement - Fransa Sanatsal Etkinlikler
Birliği Müdürü ve Dışişleri Bakanlığı Sanatsal ve
Kültürel Değişimler müdür yardımcısı.
- M.Jean Luc Toulouse - Türkiye Fransız Büyükelçiliği
Basın Danışmanı.
- M. Claude Bouheret - Fransa’nın İstanbul Konsoloslu
ğu Kültür Ateşesi.

Düzenleme, 1987, Montenay Galerisi, Paris
Sergi Komiserliği:
- M.Mario Toran - Pays de la Loire Plastik Sanatlar
Bölge Müdürlüğü Danışmanı.
- M. Yves Mabın - Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Sanat
sal Etkinlikler Birliği Plastik Sanatlar Daire Başkam.
- Mme Frederique Bruelle - Fransız Sanatsal Etkinlik
ler Birliği Plastik Sanatlar Dairesi.

İSTANBUL KOLEKSİYONLARINDA
Tü r k r e s m İ s e r g î s î

ÇAĞDAŞ

____

CONTEMPORARY TURKISH PAINTING
in İ s t a n b u l a r t c o l l e c t i o n s

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından l.Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat sergileri kapsamında 16
Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında müze Şeker Ahmet
Paşa salonu ve üst kat salonunda düzenlenen sergi,
kalabalık bir sanatsever topluluğu tarafından ilgi ile iz
lendi.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin
katkılarıyla gerçekleşen veAleksandır sigorta müşavir
lik A.Ş. tarafından sigortalanan sergide; Leyla Gamsız,
Cihat Burak, Neşet Günal, Nejat Melih Devrim,
Adnan Turani, Nuri İyem, Selim Turan, Abidin Dino,
Nedim Günsur, Adnan Varınca, Eren Eyüboğlu, Edip
Hakkı Köseoğlu, Şefik Bursalı, Zeki Faik İzer, Sabri
Berkel, Cevad Dereli, Ali Çelebi, Fahrelnisa Zeyd,
Hakkı Anlı ve Şükriye Dikmen’e ait eserler yer aldı.
Sergi Sema Çağa tarafından düzenlendi.

Fahrelnisa Zeyd,
Rabia Çapa Portresi,
97x71 cm
(Rabia Çapa koleksiyonu)

Serginin gerçekleşmesi için yapıt veren kolleksiyonerler;
Yahşi Baraz

Tuğray Kaynak

Sevgi Gönül

Mutlu-Metin Sugan

Halil Bezmen

Suna Kıraç

Vitalı Hakko

Arzu Süren

Besi Cecan

Füreyya Koral

Haşmet Hitay

Hatice Süren

Nazan Cumalı

Altan Marçelli

IBM Türk Limited Şirketi

Leyla Süren

Barbaros Çağa

Engin Okan

Rasih Nuri İleri

Suna-Erdoğan Tanaltay

Rabia Çapa

Karin - İhsan Oral

Nahit Kabakçı

Mustafa Taviloğlu

Dr.Nejat F.Eczacıbaşı

Selman Pınar

Ayşe Kalmık

Dr. Halide Urman

Prof. Safa Erkün

Fazıl Seyhanlı

Tezman Yaramancı

Sabri Berkel, Manolyalı Natürmort,
50x61 cm (Arzu Süren koleksiyonu)

RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ
RESİM ÇALIŞMALARI SERGİSİ

DERNEĞİ

____ EDUCATION DEPARTMENT ART EXHIBITION

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 1986-1987 dönemi
resim çalışmaları sergisi, 18 Kasım - 30 Kasım tarihleri
arasında müze Halil Dikmen Galerisinde açıldı.
Sergide resim çalışmalarına katılan değişik yaş
grupların çalışmaları yer aldı.

AKBANK YAZ RESİM ÇALIŞMALARI SERGİSİ

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beşiktaş Halk
Eğitim Müdürlüğü ve Akbank işbirliği ile düzenlenen
resim çalışmalarına katılan çeşitli yaş gruplarındaki
öğrencilerin eserleri, 29 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri
arasında
Halil
Dikmen Galerisinde sergilendi.
Öğrenciler çalışmalarının sonucu olarak başarı belgesi
aldılar.

ALLESSIO PATERNESI RESİM SERGİSİ ____________ ALLESSIO PATERNESI PAINTING EXHIBITION

İtalyan Kültür Merkezi ve Mimar Sinan Üniversitesi
Resim ve Heykel Müzesi işbirliğiyle 27 Kasım - 27
Aralık tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı I. Hareket
Köşkünde gerçekleşen sergide, sanatçının 39 adet
eseri yer aldı.
Civita Castellana’da 28 Ekim 1937’de doğan Allessio
Paternesi, Roma Güzel Sanatlar Okulunda öğrenim
görür ve daha sonra Güzel Sanatlar Akademisinde
sahne düzeni kurslarına katılırken Mimarlık Fakültesine
devam eder. Roma’da Fen Liselerinde resim ve sanat

—-

tarihi öğretmeni olarak da çalışan sanatçı halen
Viterbo’nun Modern Sanat Galerisi olan "Palazzo
degli Alessandri"nin müdürlüğünü yapmakta, aynı
zamanda sinema alanında sanat direktörlüğünü
sürdürmekte, ortaçağ dönemine ait tarihi antik
binaların restorasyonunu yürütmektedir.
İtalya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde
kişisel
sergiler
açmakta
ve
karma
sergilere
katılmaktadır.

Allessio Paternesi, Ruhlardan
tuv/yğb, 100x120 cm.

Arını®*

BERNARD SCHULTZE RESİM SERGİSİ

_______

İstanbul Türk - Alman Kültür Enstitüsü ve Mimar
Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi işbirliği ile
düzenlenen sergi, 4-27 Aralık tarihleri arasında - müze
Şeker Ahmet Paşa salonunda yer aldı.
Sergi, sanatçının son yıllarına ait yapıtlarından
oluşmaktadır. Batı Prusya’da Schnedemühl’de doğan
Schultze, Berlin ve Düsseldorff Akademilerinde eğitim
görmüş, resim yaşamına savaş sonrasında Frankfurt

- BERNARD SCHULTZE PAINTING EXHIBITION

kentinde başlamıştır. Daha sonra çalışmalarını Paris’te
sürdüren sanatçı, Sürrelizm’den geçerek, resmin el
yazması karakteri üzerinde önemle duran bir soyuta
vanr ve Alman sanatında öteden beri sevilen bir ifade
biçimi olan çizgiden yararlanarak eserlerim oluşturur.
Soyut bir konu, eski kompozisyon kurallarına uymadan
fırça darbelerinin yanyana eklenmesiyle meydana
gelmekte, her konulan renk lekesi kendini izleyecek
olan lekeyi belirlemektedir.

Bernard Schultze, Penthisilea Sıradağları, 1986,
tuv/yğb, 110x145 cm.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ
CULTURAL AND ARTISTIC ACTIVITIES

i

EĞİTİM— EDUCATION PROGRAMS
RESİM ÇALIŞMALARI _______________________

FINE ART C O U R S E S ____________________________________ '

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından
düzenlenen resim çalışmalarında 1987 yılı içinde
değişik yaş gruplarında olmak üzere toplam 400’ün
üstünde öğrenci eğitim gördü..
5-8 yaş grubu Gülşen Kıbrıslı ve Gün İrk, 9-12 yaş
grubu Oya Abacı, 13-16 yaş grubu Meryem Arıcan ve
genç grubu Yusuf Taktak yönetiminde Cumartesi
günleri Resim ve heykel Müzesi resim atölyelerinde
çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Yetişkinler grubu, çalışmalarını Cuma ve Cumartesi
günleri Yrd. Doç. Nuri Temizsoylu, çarşamba ve
perşembe günleri Yrd. Doç. Gökhan Anlağan
yönetiminde yapmakta, ayrıca ilgili öğrenciler gravür
uygulama dersleri de görmektedirler.

Scmiramis Uçku yönetiminde
öğrenci grubu

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Çocuk Grubu
resim çalışmaları

KONFERANS

LECTURE

Geleneksel Türk sanatlarının tanıtımı amacıyla Güzel
Haliç Lioness kulübünün düzenlediği bir konferans, 19
Kasım Cuma günü müzede yapıldı. Konuşmacılardan
Kimya Mühendisi Uzman Saadet Gazi kağıt
restorasyonu tekniği ile ilgili dia gösterisi ile kitap
sayfalarının
restorasyonu,
ciltleme
ve
koruma
kurallarını,
havalandırma,
temizleme,
raflara
yerleştirme metotlarını anlattı.

Topkapı Sarayı Harem Dairesinin bazı bölümleri ve
dışardaki
köşklerde
kalem
işi
restorasyonu
uygulamaları yapan Semih İrtaş ahşap üstü, sıva üstü,
taş, mermer üstü ve malakari tekniğinde yapılan kalem
işi çalışmalarla ilgili teknik özellikleri dia gösterisi ile
anlattı.

Halen Süleymaniye kütüphanesi Cilt ve Patoloji
bölümünde bölüm sorumlusu olarak çalışmakta olan
Saadet Gazi, Roma’da ihtisas, Floransa ve Paris’te
konu ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

Tablo restorasyonu ile ilgili, müzemiz Resim
Restorasyonu
Bölümü
Uzmanı
İhsan
Şurdum
açıklamalarda bulunarak tabloların tahrip sebepleri,
bakımı ve korunması hakkında, ayrıca duvar resmi
konusunda bilgi verdi.

Topkapı Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk
Süslemesi Öğretim Görevlisi Semih İrtaş, Kalem işi
restorasyonunu teknikle ilgili bilgiler vererek açıkladı.

Restorasyon

SÖ Y L E Ş İL E R _____________ GALLERY TALKS

Resim ve Heykel Müzeleri Derneğinin genel kültür ve
sanat toplantıları kapsamında düzenlemiş olduğu
söyleşi programında;
2 Ocak - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı
Leyla Belli yönetiminde Prof. Tamer Başoğlu’nun
"Cumhuriyet Döneminde Heykel",
16 Ocak - Emine Gedik yönetiminde Prof. Özdemır
Altan’ın "Sanat ve Çağdaşlaşma",
6 Şubat - Suna Arcıl’ın yönetiminde Şükran
Kurdakul’un "Cumhuriyet Döneminde Şiir” konuları
yer aldı. Söyleşiler müze konferans salonunda yapıldı.

Konferansı

REHBERLİ MÜZE GEZİLERİ _ GUIDED MUSEUM TOURS

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara yaptığı
duyuru sonucu, Gelenbevi Ortaokulu, Avusturya Kız
Lisesi, Şehremini Lisesi, Kadıköy Kız Lisesi, Özel
Selin Lisesi, Erenköy Kız Lisesi, Çelikıepe Orta
Okulu,
Kâzım Karabekir
Orta
Okulu,
Özel
Darüşşafaka Lisesi, Pendik Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi,
Zafer İlkokulu, Çatalya Kız Meslek Lisesi, 50. Yıl
Çağlayan Lisesi, Kadir Has Lisesi, Eyüp Lisesi, Saint
Benois Lisesi gruplar halinde müzeyi gezdiler.
Eğitici içeriği olan bu geziler; gönüllü olarak katılan
Feriha Büyükünal, Ayça Örs ,Nejla Üke, Begüm
Kayalar ve Halenur Katipoğlu ile Resim ve Heykel
Müzesinden Sema Üşenmez tarafından gerçekleştirildi.

GEZİLER

GUIDED TOURS

Resim ve Heykel Müzeleri Derneğinin düzenlediği
müze gezileri kapsamında

Dernek tarafından
programı içinde,

21 Şubat - Leyla Belli yönetiminde Edibe Uzunoğlu
tarafından "Eski Eserler Müzesi",

2 Mayıs - Cengiz Bektaş yönetiminde İhsan Tunay
tarafından "İstanbul’da Roma"

7 Mart - Zeren Erkmen yönetiminde Alpay Pasinler
tarafından "Arkeoloji Müzesi",

16 Mayıs - Beral Madra yönetiminde İhsan Tunay
tarafından İstanbul’da Bizans,

21 Mart - Tomur Atagök yönetiminde Nazan Ölçer
tarafından "Türk İslam Eserleri Müzesi",
4 Nisan - Mefkure Güvenç yönetiminde
Balpmar tarafından "Kilim Halı Müzesi",

Belkıs

18 Nisan Feriha Büyükünal yönetiminde Sezer Tansuğ
tarafından "Resim ve Heykel Müzesi" gezileri yapıldı.

düzenlenen

Kent

içi

geziler

30 mayıs - Cengiz Bektaş tarafından İstanbul gezileri
yapıldı.
Kent dışı gezi programında;
27-28 Haziran’da Cihat Arcıl yönetiminde Yavuz İnce
ve Cengiz Bektaş tarafından Yedigöller - Safranbolu
gezisi gerçekleştirildi.

HABERLER-------------------THE NEWS
VELİAHT SERASININ AÇILIŞI__________________

OPENING OF THE CONSERVATORY

T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde
bulunan Saray Köşk ve Kasırlararası haberleşmenin
sağlanması için Denba Limited Şirketi ile Danimarka
Stomo firması tarafından kurulan telsiz sisteminin
hizmete girmesi nedeniyle, Dolmabahçe Sarayı Milli
Saraylar Daire Başkanlığında 30 Ocak’ta bir tören
verildi. Telsiz Uygulamasının başlaması, Dolmabahçe
Sarayı gezi ve hareket köşkleri gezisi sonrası Resim ve
Heykel Müzesi arka bahçesinde bulunan Veliaht serası
kafeteryasının açılışı yapıldı.

SERGİ -

EXHIBITION

Üniversitemizin kurucusu Osman Hamdi Bey’in Gebze
Eskihisar’daki evinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından müze
haline getirilmesi nedeniyle müze kolleksiyonuna ait
eserlerden on dört adedi 28 Eylül iden itibaren üç gün
süre ile sergilenmek üzere Eskihisar’a götürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz tarafından
yapılan açılışta Üniversitemiz Rektörü Prof. Gündüz
Gökçe de bulundu.
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği resim çalışmalarına
katılan çocuk grubu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
nedeniyle
Mimar
Sinim
Üniversitesi
tarafından düzenlenen program kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesinde 24 Nisan tarihinde eserlerini
sergilediler.

Dolmabahçe Sarayı Veliaht serasının açılış günü

Müze kolleksiyonunda bulunan reprodüksiyonlardan
oluşan bir sergi, 20-31 Mart tarihleri arasında
Eskişehir
Devlet
Güzel
Sanatlar
Galerisinde
düzenlendi.

Levent İlkokulu öğrenci resim sergisi, 20 Mayıs’ta
müze Halil Dikmen Galerisinde açıldı.

GEZİCİ SERGİ ----------- --------------------------------------

TRAVELLING EXHIBITION

Avusturya Kültür Ofisinin aracılığıyla Viyana Afrika Asya Enstitüsü tarafından Resim ve Heykel Müzesi
kolleksiyonuna hediye edilen Çağdaş AvusturyalI
Sanatçıların eserleri, 28 Ocak - 13 Şubat Eskişehir
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 16 Şubat - 1 Mart
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 6 Mart - 20 Mayıs
Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 23 Mart - 3
Nisan Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 6-22 Nisan
Karabük Demir Çelik Eğitim Merkezi, 27 Nisan - 11
Mayıs Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 16

Mayıs - 30 Mayıs İzmir Resim ve Heykel Müzesi, 1
Eylül - 15 Eylül Antalya Güzel Sanatlar Galerisi, 17
Eylül - 1 Ekim Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,
5 Ekim - 19 Ekim Malatya Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi, 22 Ekim - 5 Kasım Erzurum Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi, 16 Kasım - 30 Kasım tarihleri
arasında Edirne Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
salonlarında sergilendi.

BALE GÖSTERİSİ - ---------------- --------------------------

BALLET PERFORMANCES---------------------------------

Lioness Kültür ve Sanat Danışmanlığı ve Resim ve
Heykel Müzesi işbirliğiyle düzenlenen gösteri 10
Haziranda müze arka bahçesinde gerçekleştirildi.
İstanbul Belediyesi Başkan yardımcısı Atanur Oğuz’un
açılışında bulunduğu gösteri sonrası konuklara Veliaht
Serasında bir kokteyl verildi.

ayrıca
müzenin
gereksinimlerine
katkıda
bulunduklarını ve etkinliklerin devam edeceklerini
belirtti.

1986-1987 yönetim çevresi başkam Ayten Altuna açılış
konuşmasında Lioness kulüplerin yedi yıldan beri
Resim ve Heykel Müzesi ile çalışma birliği içinde
olduklarını ve sosyal içerikli kültürel olaylar
kapsamında toplantılar, konferanslar düzenlediklerini,

------------------- —------

Açılış konuşması sonrası Cem Ertekin bale grubu,
gösterilerini otantik giysiler ve görünüm içinde
sundular.
İstanbul Üniversitesi Konservatuarı bale bölümü
öğrencileri 12 gün süre ile yaptıkları çalışmaları,
Alman bale uzmanı öğretmenlerine sergilemek ve
kendisine veda etmek amacıyla 11 Temmuzda müze
arka bahçesinde gösteri yaptılar.

KONSER----------------------------------- -------------------------

CONCERTS----------------------- --— -------------------------

Mimar Sinan Üniversitesi tarafından 13 Ekim - 6
Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. İstanbul Sanat
Bayramı resital programları kapsamında, Zeynur
Erengönül ve Doç. Seher Tanrıyar 26 Ekim’de Keman
- Piyano resitali verdi. Programda L. Van Beethoven,
Ekrem Zeki Ün, A. Dvorak ve M. Ravel’e ait eserler
seslendirildi.

piano konseri 4 Kasım’da gerçekleştirildi. Sanatçı C.
Franck, Bülent Tarcan ve F. Chopin’e ait eserleri
seslendirdi.

Aynı program içinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Hülya Tarcan’ın

Bizim Ülke derneği yararına 12 Nisan’da AvusturyalI
sanatçı Stefan’ Vlador piyano resitali verdi. Avusturya
Kültür Ofisinin katkılarıyla gerçekleştirilen konserde
sanatçı L. V. Beethoven, J. Brahms ve Frans
Schubert’in eserlerini seslendirdi.

ULUSAL MÜZİK YARIŞMASI -----------------------------

. NATIONAL MUSIC CO M PETITIO N --------------------

1981’de Atatürk’ün 100’üncü doğum yılı nedeniyle
Beşiktaş ilçesi programları kapsamında başlatılmış
olan ulusal müzik yarışmasının 7.incisi müze Şeker
Ahmet Paşa salonunda gerçekleştirildi. Flüt, Obua,
Klarnet ve Fagot dalındaki yarışma, 22-28 Kasım
tarihleri arasında yapıldı. Devlet Konservatuarı
Müdürü
Prof.
Özer
Sezgin’in
başkanlığında
kompozitör Prof. İlhan Usmanbaş, Prof. Mükerrem
Berk, Saki Şarıl, Doç. Cahit Koparal, Nazım Acar
tarafından
oluşan
jüri
Flüt
dalında;
Altan
Kalmıkoğlu’na Birincilik, Bülent Evcil’e İkincilik ve
Halit Turgay’a Üçüncülük ödülü, Bilgehan Arkan,

Doç. Çetin Yalçın, Macit Kızılay, Gülşen Neğiz
tarafından oluşan jüri, Obua dalında; Murat Özülgen’e
Birincilik, Nurullah Köker’e İkincilik ve Levent
Çolak’a Üçüncülük ödülü, Klarnet dalında; Ahmet
Elmakastar, Doç. Aykut Doğansoy, Atıf Peynirci,
Ayhan Yünkuş yarışmacılardan Ferhat Ali Göksel’e
Birincilik, Feza Çetin’e, İkincilik ve Gültekin Ulutaş’a,
Üçüncülük ödülü, Fagot dalında; Mehmet Ali Bağış,
Doç. Orhan Nur Göktürk, Şahap Ruhselman, Rafet
Kızıl, yarışmacılardan Selim Aykal’a Birincilik, Reşat
Güner’e İkincilik ve Tolga Alpay’a Üçüncülük
ödülünü verdiler.

BİLGİSAYAR UYGULAMASI

_

COMPUTER APPLICATION

Müze koleksiyonunda yer alan yapıtlar ,24 Şubat
tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi Bilgi İşlem
Merkezince, müzedeki eserler hakkında her türlü
teknik ve sanatsal bilginin anında elde edilebilmesini
mümkün kılmak amacıyla bilgisayar ile kayda alınmaya
başlandı. İlk etapta Türk sanatçılarının eserlerinin
kayda alınmasından sonra sırasıyla tüm eserler
kaydedildi.

DİĞER HABERLER

Iccrom aracılığıyla İstanbul’a gelen konservasyon
uzmanı Gael de Guichen 30 Nisan’da müzeyi ziyaret
ederek, eserler üzerindeki ısı, nem ve toz
tahribatlarının incelenmesi, araştırılması ve önlemlerin
alınması; depolarda, teşhir salonlarında uygulanan
yöntemler üzerine görüşmeler yaparak İstanbul
Arkeoloji müzesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı
ve Türk İslam Eserleri Müzesi’nden konu ile ilgili
uzmanların katıldığı öğle yemeğinde bulundu.
3. Şile Bezi Şenliği kapsamında, Resim ve Heykel
Müzeleri Derneği resim çalışmalarına katılan Mefkure
Güvenç, Sami Ekal, Kemal Başbuğoğlu ve Emel
Vardar Şile manzaralarını resimleyerek büyük ilgi
topladı. 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasinda.
düzenlenen festival programı içinde, müze katkılarıyla
düzenlenen Şile Fotoğrafları yarışmalı sergisi bir hafta
süre ile Belediye meydanında sergilendi.

Müze kolleksiyonunun bilgisayarla kayda alınması

Mimar Sinan Üniversitesinin eski ve yeni rektörlerinin
onuruna 27 Ağustos tarihinde Resim ve Heykel
Müzeleri Derneği tarafından bir davet düzenlendi.
Grafika Lintas Reklamcılık A.Ş. tarafından bir
kozmetik ürünün tanıtımı amacıyla, 19 Kasım’da
Venüs heykelinin video filmi çekimi yapıldı.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından her yıl
düzenlenen geleneksel yemek, 11 Eylül de müze arka
bahçesinde gerçekleşti. Yemeğin davetiye gelirleri ile
müze sergi salonlarında kullanılmak üzere Dernek
tarafından nem alıcı klima cihazı satm alındı.
İbrahim Ethem Ulugay ilaç fabrikasının ilaç tanıtımı
ile ilgili basılacak kartlarında kullanılmak üzere 14
Kasımda, Müze kolleksiyonunda bulunan Osman
Hamdi Bey, Süleyman Seyyit, Hoca Ali Rıza ve Ömer
Adil’e ait eserlerin slayt çekimi yapıldı.

Hoca Ali Rıza, Peyzaj, tuv/yğb
Ömer Adil, Kızlar Atölyesi, tuv/yğb

Le Figaro gazetesi tarafından, Fransız Meclis Başkanı
Edgar Faure, Fransız Parlamenterleri, tanınmış sanatçı,
eleştirmenleri ve gazetecilerden oluşan bir grubun
katıldıkları yemekli toplantı, 8 Ekim tarihinde müze
Şeker Ahmet Paşa salonunda yapıldı.

MÜZE KOLLEKSİYONUNA KATILAN ESERLER
Yavuz Tanyeli, tuv/yğb, 300x150 (Resim ve Heykel
Müzeleri Derneği bağışı)
Hayri Karay, Heykel (ahşap, metal, kauçuk) 180x92x51
(Resim ve Heykel Müzeleri Derneği bağışı)
Kadir Demir - Hareket Değişimdir, Heykel, 50x83x25
cm (Kadir Demir bağış)
Feride Kılıçtaş, Kaos, tuv/yğb, 120x170 (Resim ve
Heykel Müzeleri Derneği bağışı)
Belkıs Mustafa, Erkek Portresi, kağ/yğb, 34x45 (Asım
Mutlu bağış)
Belkıs Mustafa, Ayakta Çıplak Kadın, kağ/karakalem
41,5x61 (Asım Mutlu bağış)
Belkıs Mustafa, Oturmuş Çıplak Kadın,
karakalem, 40x61,5 (Asım Mutlu bağış)

kağ/yğb

Feyhaman Duran, Halim Paşanın Kızı Kerime Hanım,
tuv/yğb, 61,5x73,5 (Sancar Celaloğlu bağış)

M ÜZE KİTAPLIĞINA ALINAN KİTAPLAR
Türk
Ressamları Dizisi 1: Eşref Üren, Türkkaya
Ataöv, İş Bankası Kültür Yayınları.
Türk
Ressamları Dizisi: 2 Hoca Ali Rıza, Kemal
Erhan, İş Bankası Kültür Yayınları.

Feyhaman Duran, Prenses Hatice Hanım tuv/yğb,
61x73,5 (Sancar Celaloğlu bağış)
Feyhaman Duran, Prens Abbas Halim Paşa, tuv/yğb.
89x116 (Sancar Celaloğlu bağış)
İbrahim Çallı, Portre, tuv/yğb 40,5x32,5 (Şefik Bursalı
bağış)

Türk
Ressamları Dizisi 3: Mahmut Cüda, Kıymet
Giray, Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.

Venüs Allaitant Cupıdon (Kupidon’a süt veren
Venüs), sanatçısı bilinmiyor, tuv/yğb, 57,5x37,5 (Faik
Kırımlı -bağış)

Türk Ressamları Dizisi 4: Ali Çelebi, Gönül Gültekin,
İş Bankası Kültür Yayınları.

Özer Kabaş, İstinye Doklar, 114x140 tuv/yğb (Mimar
Sinan Üniversitesi satın aldı)

Türk Ressamları Dizisi 5: Abidin Elderoğlu, Devrim
Erbil, Zahit Büyükişleyen, Ozan Sağdıç.

Fuat Acaroğlu, Sevme Provası, tuv/yğb, 90x120 (Mimar
Sinan Üniversitesi Satın aldı)

Adnan Turani, Batı Anlayışına Dönük Türk Resim
Sanatı, Turkish Painting - İş Bankası Kültür yayınları.

Nedret Sekban, Ölene Ağıt, tuv/yğb 160x130 (Mimar
Sinan Üniversitesi satın aldı)

Mehmet Önder,Türkiye Müzeleri ve Müzelerdeki
Şaheserlerden örnekler, İş Bankası Kültür yayınları.

Şefik Bursalı, Natürmort, tuv/yğb.

Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri, Ankara, 1987, Unesco Türkiye Milli Komisyonu

Mehmet Mahir, İzdüşüm 4, tuv/yğb, 100x135 (Mimar
Sinan Üniversitesi satın aldı)

Korea, 31 Contemporary women artists - Kwan-Hun
Gallery

Neşe Erdok, Doğu Expresi, tuv/yğb, 200x135 (Mimar
Sinan Üniversitesi satın aldı)

Oil Paintings by Oh Se-Yeol at Jean Art Gallery, 1986

Hüsnü Koldaş, Motora 1, tuv/yğb, 180x140 (Mimar
Sinan Üniversitesi satın aldı.)

Chong-Ho Kim sculpture exhibition, 1983-86, Katalog
Shin Sang Ho’s ceramic exhibition, 1986, Katalog
Gilgamesh - Dergi - A Journal of Modern Iraqi Arts.

Belkıs Mustafa, Oturmuş Çıplak Kadın, kağ/karakalem
39,5x66 (Asım Mutlu bağış)
Feyhaman Duran, Abbas Halim Paşa, tuv/yğb, 66,5x72
(Sancar Celaloğlu Bağış)

RESİM VE HEYKEL MÜZESİ PERSONELİ
MUSEUM STAFF
Müdür

Prof. Belkıs Mutlu

İdari Müdür

Sabit Ayasbeyoğlu

Büro

Paşa Akyol (Ayniyat Şefi), Necmettin
Çamcı, Alaattin Timur, Mustafa
Şengöz

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Sema Üşenmez
Resim Restorasyonu: Şef İhsan Şurdum, Ahmet
Özel, Bahar Kocaman
Heykel Seksiyonu: Alım Ozar (Karamürsel)
Arşiv: Yusuf Taktak
Kütüphane: Suna Türkoğlu, Rakibe Er

RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
FRIENDS OF THE MUSEUM ADMINISTRATIVE BOARD
Başkan

Leyla Belli

Başkan Yrd.

Cihat Arcıl

Genel Sekreter

Emine Gedik

Sayman

Mutlu Sugan

Üyeler

Cengiz Bektaş
Ayşe Kulin
Ayla Geyer

Denetimciler

Tomur Atagök
Devrim Erbil
Selçuk Erez

T E Ş E K K Ü R _ GRATEFUL ACKNOWLEDGMENT
t

1987 yılı müze etkinliklerine katkıda bulunan, eğitim
çalışmaları düzenleyen Resim ve Heykel Müzeleri
Derneğine, Cesare-Marina Ligini ve Allessio Paternesi
Resim Sergilerini getiren İtalyan Kültür Merkezine,
Osman Hamdi Bey resim sergisinin oluşmasındaki
ortak katkılarından dolayı Mimar Sinan Üniversitesi
Rektörlüğü, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ve İstanbul
Arkeoloji Müzesine, Ulusal Egemenlik ve Sanat Ser
gisinin gerçekleşmesini sağlayan T.B.M.M. Sanat ve
Yayın Kuruluna, Olimpspor pul sergisini düzenleyen
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, Hozan Matsumoto sergisini getiren Japonya Başkonsolosluğuna,
80.1i Yıllarda Fransız Sanatı ve İstanbul Koleksiyon
larında Çağdaş Türk Resmi sergisini gerçekleştiren
İstanbul
Kültür
ve
Sanat
Vakfına,
Fransız
Büyükelçiliği Kültür Ataşeliğine, Bernard Schultze
Resim Sergisini getiren İstanbul Türk - Alman Kültür
Enstitüsüne, müze ziyaretçilerine gönüllü rehberlik
yapan Feriha Büyükünal, Halenur Kâtipoğlu, Ayça
Örs, Necla Üke ve Begüm Kayalar’a, müzecilik semi
neri düzenleyen Güzel Haliç Lioness kulübü
yöneticilerine teşekkür ederiz.

Resim ve Heykel Müzesi Pazartesi - Salı dışında hergün saat 12.00-16.00 arası ziyarete açıktır.
Open everyday between 12.00-16.00 except Monday and Tuesday

Adres: Resim ve Heykel Müzesi - Akaretler - Beşiktaş - İstanbul
Address: Painting and Sculpture Museum Beşiktaş - Turkey
Tel: 161 42 98-99

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

